
   
 

 
 

  

 

 

20/06/2022 
Informacija dėl „Race taxi“ 

Race taxi reikalavimai komandų 
automobiliams, vairuotojams ir keleiviams: 

• Race taxi bus vykdoma tik renginio 
tvarkaraštyje nustatytais laikais; 
• Tik „Aurum 1006 km“ lenktynių techninę 
komisiją praėję, lenktynėse dalyvaujantys 
automobiliai; 
• Vairuoti automobilį gali tik „Aurum 1006 km“ 
lenktynių dalyvis (vairuotojas); 
• Race taxi galima bus vykdyti tik tiems 
automobiliams, kurie per techninę komisiją 
pareiškė apie ketinimą ir gavo specialią žymą 
“Race taxi” techninės komisijos metu; 
• Administracinis mokestis  50 Eurų 
automobiliui; 
• Homologuota arba buvusi homologuota 
keleivio sėdynė su homologuotais arba 
buvusios homologacijos mažiausiai 5 taškų 
saugos diržais; 
• Vairuotojo ekipiruotė turi visiškai atitikti 
„Aurum 1006 km“ reikalavimus; 
• Vairuotojai turi pasirinkti tokį greitį, kad 
užtikrintų visišką keleivio saugumą Race taxi 
važiavimų metu. 
• Keleivio šalmas - homologuotas ( tinkamas 
automobilių lenktynėms) ; 
• Keleivio apranga – kombinezonas gali būti 
nehomologuotas 
• Kiekvienas keleivis turi turėti specialų 
leidimą „race taxi“, kuris bus išduodamas 
varžybų sekretoriate po atsakomybės 
prisiėmimo pasirašymo. 

Information about Race taxi 
Race taxi requirements for team cars, drivers 
and passengers: 

• Race taxi will be held on times mentioned in 
timetable of the Event; 
• Only the cars which are approved by „Aurum 
1006 km“ scrutineering check can participate; 
• The car driver must be „Aurum 1006 km“ 
race participant (driver); 
• Race taxi will be available only for those cars 
which during the scrutineering check stated their 
participation and got special mark of “Race taxi“; 
• Administrative payment is 50 Euro for a car; 
• Homologated or previously homologated 
passenger seat and homologated with an at 
least 5 points safety belts.  
• The driver’s equipment shall pass all of the 
„Aurum 1006 km” race requirements; 
• The drivers shall adjust the speed to 
maintain the safety of the passenger. 
• Passenger helmet; - homologated (valid for 
car racing);  
• Passenger overall - racing suit could be 
without homologation.  
• Each passenger must have a special pass 
for the race taxi. The pass will be given at race 
secretary after signing a waiver. 
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