
KOMANDŲ
PITBOX 



PITBOX PRIVALOMA 
INFORMACIJA 

Pitbox tentuose iš priekio privaloma nurody5
komandos pavadinimą, star5nį numerį, komandos
šalį ir vairuotojus. 
Tikslūs tento matmenys 2960 x 890 mm – 1 vnt.

Rekomenduojame pitbox nugarinėje pusėje gamin5
tokį paH galinį tentą

PRIEKINIS PRIVALOMAS! 

GALINIS PASIRINKTINAI

890 mm

2960 mm



PITBOX 
Kiekvienai komandai skiriama 3m pločio vieta PITLANE zonoje, 
kurioje organizatorius pastato „Pitbox“ dviejų aukštų konstrukciją. 
Konstrukcijos gylis 5m, bet priklausomai nuo pitlane vietos lygaus
pagrindo plotas gali keistis. 

Komandos boksą sudaro: 
•„Pitbox“ - 1vnt; 
•Elektros prieiga kiekvienai komandai. Viso Pitlane galima elektros
galia
•80 kW (kiekvienai komandai galima prisijungti iki 2 kW
galios įrenginius, esant didesniam poreikiui komandos turi naudoti
savo generatorius). 
•Kiekvienos komandos svečiams – 10 kv.m. stogu dengta erdvė
antrame aukšte. 
•Kiekvienai komandai skiriami 5 nemokami kvietimai jų svečiams. 
Esant poreikiui yra galimybė įsigyti papildomai.
Detalesnė informacija - www.racing.lt
•Reklaminė vieta - ant Pitbox iš priekio ir galo (2960x890mm tikslūs
tento matmenys) – 2 vnt ir 1 vnt (galas 2980x1910 mm). 
Priekiniame tente privaloma nurodyti komandos pavadinimą, startinį
numerį, komandos šalį ir vairuotojus. Komandų statomos palapinės, 
paviljonai, konstrukcijos, tentai turi būti tvirtos, saugios joje
esantiems ir aplinkiniams žmonėms. Jos turi būti gerai pritvirtintos ir
užtikrintai atlaikyti stiprius vėjo gūsius.
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INFORMACIJA APIE 
TENTUS / GALIMYBĖS 

1. 1 vnt. - 2960x890mm tentas priekyje Pitlane yra bū5nas. Jame
privalomai turi bū5 nurodytas – komandos pavadinimas, 
lenktynininkai, star5nis numeris, atstovaujama šalis.
2. 1 vnt. - PIT išorinė dalis 2 aukšto (2960x890mm) (neprivaloma) 
3. 1 vnt. - PIT išorinė dalis 1 aukšto (2980x1910 mm) (neprivaloma). 
Tai yra ir durys į jūsų PITBOX, tad pasistenkite pasidary5 šį tentą
lengvai atsegamą. (užrauktuku, segėmis ar pan.).
4. 2 vnt. PIT vidinėje dalyje 2 aukšte 2960x890mm (neprivaloma);
5. 1 vnt. PIT 2 aukšte permatomas, apsaugan5s nuo lietaus ir
vėjo (2960x890mm) (pateikiamas organizatorių, neprivalomas).
6. 2 vnt. Tvorelės iš abiejų pusių (iki 1 m. aukščio), apsaugančios
nuo pašalinių žmonių jūsų PIT zonoje. Privaloma palik5 praėjimą
esan5ems Pitbox’e (Gali bū5 naudojamas kaip reklama). 
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Jūsų PITBOX antrasis aukštas
kuriame galėsite pakvies5 savo
komandos svečius atrodys taip: 

Tačiau mes labai rekomenduojame
komandoms įsireng5 savo PITBOX antrą
aukštą taip, kad galėtumėte patogiai
stebė5 renginį. 

REKOMENDUOJAMA ĮSIRENGTI PITBOX 



Daugiau informacijos: 
info@racing.lt

info@racing.lt

