
Kilpailunumeroiden ja järjestäjän vapaaehtoiset mainokset julkaistaan lisämääräyksellä.

Pakolliset:
1. Kattopaneeli, 1 / auto     50 x 52 cm 
- yksi suorakulmainen kilpailunumero auton katolle, numeron yläosa kohti auton 
etuosaa

2. Etuovien paneelit, 2 / auto    67 x 17 cm 
- suorakulmaiset kilpailunumerot molempiin etuoviin (7-10 cm sivuikkunan alapuolelle), 

numero kohti auton etuosaa

3. Kilpailijanumerot, 2 / auto    20 cm korkea
- kaksi kilpailunumeroa auton molempiin takasivuikkunoihin

4. Rallikyltti, 1 / auto     43 x 21,5 cm
- yksi rallikyltti auton konepeltiin
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5. Kilpailijanumero, 1 / auto    15 x 15 cm
- yksi kilpailunumero takaikkunaan, kiinnitetään alas keskelle takaikkunamainoksen ylä-

puolelle

6. Takaikkunatarra, 1 / auto    30 x 10 cm 
- suorakulmainen tarra takaikkunassa, sijoitetaan alas keskelle (kilpailunumeron 
   alapuolelle)

7. 1- ja 2-ohjaajan nimitarrat, 2 / auto 
- valkealla Helvetica fontilla
- alkukirjain(-met) isoilla kirjaimilla, loput pienillä
- 6 cm korkeana, viivaleveys 1 cm
- 1-ohjaajan nimi tulee olla ylimpänä auton molemmilla puolilla
- nimien perässä on oltava passikansallisuuden mukaisen maan lippu (WADA:n sääntö-

jen mukaisesti)

Mestaruussarjan tunnukset ja mainokset
 Kaikissa Autonvalmistajien, WRC 2 ja/tai WRC 3 -mestaruussarjoihin ilmoitetuissa 

prioriteettiautoissa on käytettävä sarjapromoottorin antamia tarroja. Muiden kilpaili-
joiden on käytettävä promoottorin tarroja tämän niin vaatiessa (FIA WRC, art. 29.5).

8. Mestaruussarjan tuulilasitarra, 1 / auto 
- 15 cm korkea tuulilasitarra WRC Promoottorilta

9. Mestaruussarjan ovitarrat, 2 / auto   67 x 6 cm
- Kaksi suorakulmion muotoista tarraa molempiin oviin, kilpailunumeron alle, jossa WRC 

Promoottorin Mestaruussarjan tunniste FIA WRC, Art. 29.5.1 mukaisesti

10. Kojelautamainos     20 x 10 cm
- WRC-promoottorin autokameran näkökenttään sijoitettuna (FIA WRC, Art. 29.5.1)

11. Rengastoimittajan tarrat, 4 / auto
- Neljä tarraa jokaiseen auton kulmaan lähelle rengasta ja kuten rengastoimittajan 
kanssa on sovittu (FIA WRC, Art. 29.5.1.)
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Kilpailijoiden yhdyshenkilöt
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