
KOMANDŲ PITBOX 



PITBOX 

  

Kiekvienai komandai skiriama 3m pločio vieta PITLANE zonoje, kurioje organizatorius pastato dviejų aukštų 

konstrukciją. Konstrukcijos gylis 5m, bet priklausomai nuo pitlane vietos lygaus pagrindo plotas gali keistis.  

  
 

 
Komandos boksą sudaro*:  

• „Pitbox“ ‐  viena vieta automobiliui;  

• Elektros prieiga kiekvienai komandai.  

• Kiekvienos komandos svečiams skiriama 10 kv.m. erdvė virš komandos 

PIT.  

• Kiekvienai komandai skiriami 5 nemokami kvietimai į “Pitlane” zoną. 

• Reklaminė  vieta ‐ ant Pitbox iš priekio ir galo (2960x890mm) – 2 vnt. 

ir iš galo (2980x1910 mm) - 1 vnt. 
 

 

 

 

 

 

 

* Detalesnė informacija pateikiama www.racing.lt -> Dalyviams -> Dokumentai 

PRIEKIS 

GALAS 

http://www.racing.lt/


 
Standartinio Jūsų komandai skirto PITBOX  antrasis aukštas atrodo taip: 

  
 

 



PASIŪLYMAS PITBOX ĮRENGIMUI  

 
 Patiestas kilimas; 

 Tvorelės (tarp kaimyninių PIT. Iki birželio 27 d. 

pateikus maketą, galima užsakyti tvoreles su Jūsų 

pageidaujama reklama); 

 1 plokščiaekranis televizorius (rezultatų arba 

vaizdo transliacijai); 

 Vandens aparatas; 

 Šiukšliadėžė; 

 1 baro staliukas; 

 1 kavos staliukas; 

 4 kėdės (arba sėdmaišiai - už papildomą kainą). 

 

PITBOX įrengimo kaina 1500 Eur su PVM. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@racing.lt 

Nuo šių metų Jūs galite registracijos metu už 

papildomą mokestį užsisakyti jau įrengtą antro 

aukšto vidų, kuriame bus: 

 



PAPILDOMA INFORMACIJA 

• Pitbox įsirengimu gali pasirūpinti ir komanda* 

PIT zonos II aukšto įrengimui mes rekomenduojame turėti: 

 Kilimas; 

 Tvorelės (ne aukštesnės kaip 1m), atitveriančios Jūsų zoną nuo kitų komandų (gali būti su Jūsų 

reklama); 

 1 – 2 plokščiaekraniai televizoriai  

(transliuojami rezultatai ar TV transliacija); 

 Vandens aparatas; 

 Šiukšliadėžė; 

 Staliukai; 

 Kėdės ar sėdmaišiai; 

 Apsauga; 

 Tentai (žiūrėti kitą skaidrę). 

 
 

 

 

*Darbuotojams, įrenginėjantiems ir prižiūrintiems  komandos PIT zoną, papildomi leidimai neišduodami. 

 Juos komandos privalo įsigyti bendra tvarka. 



PAPILDOMA INFORMACIJA PRIEKIS 

GALAS 

VIDUS 

1 

2 

3 

4 
4 

5 

5 
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1. 1 vnt. PIT išorė iš priekio (2960x890mm). Privaloma nurodyti 

komandos pavadinimą, startinį  numerį, komandos šalį  ir  

vairuotojus (PRIVALOMAS); 

2. 1vnt. PIT išorė iš galo (2960x890mm) (neprivalomas); 

3. 1 vnt. PIT išorė iš galo (2980x1910 mm) (neprivalomas). Šioje 

 pusėje yra išėjimas iš 1 PIT aukšto, todėl šį tentą rekomenduojame 

 gaminti specialiai su numatytu išėjimu (užtrauktukas, užsegimai ir 

 pan.); 

4. 2 vnt. PIT vidinė dalis II aukšte 2960x890mm (neprivaloma). 

5. 1 vnt. PIT II aukšte iš galo 2960x890mm, permatomas tentas, 

apsaugantis nuo vėjo ir lietaus (neprivaloma). 

6. Tvorelės (ne aukštesnės kaip 1m, tvorelės neprivalomos), 

atitveriančios Jūsų zoną nuo kitų komandų (gali būti su Jūsų 

reklama); 

 

 

• GALIMI TENTAI: 



Papildomos informacijos dėl PIT įrengimo kreiptis: 

info@racing.lt arba telefonu +370 5 2757985 
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