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LISA 4. VÕISTLUSNUMBRID JA REKLAAM 

 

 
 
 

• Kohustuslik reklaam, võistlusnumbrid  
1 – uksepaneelid (2 auto kohta): kaks ristkülikukujulist paneeli, mille mõõtmed on 67x17 cm, sealhulgas 1 cm valge 
ümbrus. Mõlemad paneelid sisaldavad matti musta võistlusnumbri kasti, mis on alati paneeli esiküljel. Numbrid on 
fluorestseeruvad kollased (PMS 803) 14 cm kõrged ja trüki laiusega 2 cm. Ülejäänud osa uksepaneelidest on 
reserveeritud korraldaja kohustuslikule reklaamile. See reklaam on Shell Helix Rally Estonia (lõikamine ei ole 
lubatud) ja järgneb mõlemale esiukse numbrile. Paigaldus 7 kuni 10 cm külgakna alumisest servast. Mõlemad 
paneelid asetatakse horisontaalselt mõlema esiukse etteserva, number ees. 10 cm kaugusel sellest paneelist ei tohi 
asuda muid märgistusi kui auto värviskeem. 
2 – rallitunnus (kapotile, 1 auto kohta): üks rallitunnus, mille mõõtmed on 43x21,5 cm, paigaldatakse auto kapotile. 
See sisaldab võistlusnumbrit ja täisnime Rally Shell Helix Rally Estonia (Art 18 FIA RRSR). 
3 – tagaaken (1 auto kohta):  Üks tagaakna paneel, mille mõõtmed on maksimaalselt 30 cm lai ja 10 cm kõrge, 
paigaldatakse tagaakna ülaosasse parempoolsesse äärde. 15 cm kõrgune kleebis (lõikamine pole lubatud) sisaldab 
fluorestseeruvat oranži (PMS 804) 14 cm kõrgust võistlusnumbrit läbipaistval taustal. See number on 
valgustpeegeldav ja peab olema silmade kõrgusel tagant nähtav (nagu joonisel näidatud). 
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4 – katusepaneel (1 auto kohta): üks ristkülikukujuline katusepaneel, mille mõõtmed on 50x52cm. Paneel sisaldab 5 
cm laiust ja 28 cm kõrget matti musta võistlusnumbrit 50 cm laiusel ja 38 cm kõrgusel mattvalgel taustal. Korraldaja 
reklaam Shell Helix Rally Estonia (lõikamine ei ole lubatud), on sama laiusega ja 2 x 7 cm kõrgusega alal. Paneel 
paigaldeatakse katusele, numbri ülaserv auto esiosa poole. 
5 – tagumised küljeaknad (2 auto kohta): Kaks võistlusnumbrit, mille kõrgus on 20 cm, 25 mm läbimõõduga 
fluorestseeruvad oranžid (PMS 804) ja võivad olla valgustpeegeldavad. Paigaldatakse üks kummalegi tagaaknale, 
meeskonna nimede ja riigiippude kõrvale. 
7 – esiklaasi ülaserva kleebis: reserveeritud EAL-ile, sponsorlogoga Grossi Toidukaubad / Kehala Ring 
 
 

• valikreklaam – ruum, mis tuleb reserveerida korraldaja reklaamile 
6 – paneelid (2 auto kohta) sponsorlogodega, mille mõõtmed on 67 cm lai ja 34 cm kõrge, paigaldatud 
horisontaalselt  uksepaneelide (nr 1) alla. Sponsorlogod: Shell Helix, Circle K, Sportland, Saku, Postimees, Cramo, 
Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja  

 
• Sõitja ja kaardilugeja nimed 

Sõitja initsiaalid + nimi ja kaardilugeja initsiaalid + nimi (valge Helvetica 6 cm kõrge ja tähelaius 1 cm) nende 
litsentsi väljastanud riigi riigilipuga vastavalt FIA RRSR artiklile 19, tagumise küljeakna numbri kõrval.  
 
• Tehnilise ülevaatuse kleebis – 1 kleebis mõõtmetega 8x6 cm, mis paigaldatakse turvapuurile tehnilise 

komisjoni poolt tehnilisel ülevaatusel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


