
112
                       NÄIN TEET HÄTÄILMOITUKSEN   

                       1. Estä lisävahingot ja huuda muita apuun. 
                         Muista oma turvallisuutesi!  
                       2. Soita 112
                       3. Kerro mitä on tapahtunut ja tarkka osoite
                       4. Vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita
                       5. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan

Radan nimi: 

.
Osoite:                  .
                       .
Karttakoordinaatit WGS84:   .
Ajo-ohje:                  .

                       .



112 OTA KUVA TALTEEN

PAIKANNUSTIEDOISTA!

LATAA 112 APPI PUHELIMEESI!

Toiminta hätätilanteessa ja aluekartta

PELASTUSLAITOSTEN
KUMPPANUUSVERKOSTO

                       NÄIN TEET HÄTÄILMOITUKSEN

                       1. Estä lisävahingot ja huuda muita apuun. 
                         Muista oma turvallisuutesi!  
                       2. Soita 112
                       3. Kerro mitä on tapahtunut ja tarkka osoite
                       4. Vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita
                       5. Lopeta puhelu vasta kun saat luvan

Aluekartta: 

                       KARTTA KIINNITETÄÄN TÄHÄN TARRANA 
                       TAI ERILLISENÄ LAMINOITUNA PLANSSINA

                       KARTTA PÄIVITETÄÄN AINA TARVITTAESSA!

                       KOKO noin leveys 70 x korkeus 45 cm

Radan nimi: 

.
Osoite:                  .
                       .
Karttakoordinaatit WGS84:   .
Ajo-ohje:                  .

                       .



 
PELASTUSLAITOSTEN

KUMPPANUUSVERKOSTO

•     Älä harjoittele yksin!
•    Huolehdi että sinulla on tarvittavat voimassa olevat vakuutukset
•    Käytä suojavarusteita ja huolehdi että kalusto on huollettu ja kunnossa
•    Varikolla ajaminen on kiellettyä!
•    Tarkista aina radan ajosuunta! 
•    Siirry radalle ja poistu sieltä vain siihen tarkoitetuista paikoista
•    Aja ensimmäiset kierrokset maltillisesti rataan tutustuen
•    Älä vaihda ajolinjaa ennalta arvaamattomasti. Ennakoi edellä ajavien ajolinjoja. 
•    Radalle ei saa pysähtyä
•    Puutu heti vaaratilanteisiin! 
    Kerro havaitsemistasi turvallisuuspuutteista myös radan pitäjälle.
•    Älä jätä lapsia ilman valvontaa rata-alueelle

Kaatuminen tai muu ongelmatilanne radalla
•    Keskeytä ajo ja varoita muita! 
     Muiden kuljettajien tehtävänä on varoittaa toisia kuljettajia.
•    Siirry aina heti pois radalta jos kaadut ja varmista, 
     että muut kuljettajat havaitsevat tilanteen.
•    Siirrä pyörä radan sivuun viipymättä, 
     mutta vasta kun on varmistettu ettei kukaan aja päällesi.

•    Varmista kaikille turvallinen harjoitteluympäristö tason mukaan! 
Liputtaminen
•     Täysi-ikäisiä katsojia ja huoltajia pyydetään siirtymään 
    liputuspaikkoihin huolehtimaan liputuksesta hyppyreissä 
    ja katvepaikoissa. 
    Siirry liputuspaikalle turvallisesti. 
    Keskity liputusalueesi tilanteiden seuraamiseen ja liputtamiseen! 
    Kuljettajia varoitetaan keltaisella lipulla tai sen puuttuessa käsimerkein.
    Liikkumaton keltainen lippu:  Vaara, este radan läheisyydessä, aja hitaasti.
    Heilutettu keltainen lippu: Välitön vaara radalla, valmistaudu pysähtymään,    
    EI saa hypätä, EI saa ohittaa. Vauhdin tulee selkeästi hidastua. 

    Lue Suomen Moottoriliiton ja Kerhon omat säännöt ja turvallisuusohjeet !  

Motocrossratojen turvallisuusohjeet
Noudata aina radan ylläpitäjän ohjeita ja radan aukioloaikoja!

REV A 8.5.2015



 

Muistetaan sopia yhdessä ajovuorot. 

Varmistetaan kaikille turvallinen 
harjoitteluympäristö oman tason mukaan! 

AJOVUOROT 30 / 30 min

12

6
TUTUSTUMISKIERROS

30 min
Isot ja nopeat 

>125cc

30 min
pienet <100cc 

hitaat ja 
aloittelevat

KILPI 4A rev 08-2019
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AJOVUOROT 40 / 20 min

40 min
Isot ja nopeat 

>125cc

20 min
pienet <100cc 

hitaat ja 
aloittelevat

12

6

Muistetaan sopia yhdessä ajovuorot. 

Varmistetaan kaikille turvallinen 
harjoitteluympäristö oman tason mukaan! 

TUTUSTUMISKIERROS

KILPI 4B rev 08-2019
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AJOVUOROT 45 / 15 min

12

6

Muistetaan sopia yhdessä ajovuorot. 

Varmistetaan kaikille turvallinen 
harjoitteluympäristö oman tason mukaan! 

TUTUSTUMISKIERROS

15 min
pienet <100cc 

hitaat ja 
aloittelevat

45 min
Isot ja nopeat 

>125cc

KILPI 4C rev 08-2019



Punainen lippu
Kilpailu on keskeytetty.
Lopeta kilvanajo.

Musta lippu
Kyseisen kilpailijan on pysähdyttävä
välittömästi ratavarikolle.

Vihreä lippu
Rata on vapaa/ aika-ajo on käynnissä.

Sininen lippu
Varoitus, sinut ohitetaan kierroksella.

Valkoinen lippu 
punaisella ristillä 
Ensiapuryhmä radalla! Välitön vaara. Valmistaudu 
pysähtymään.EI saa ohittaa. Ei saa hypätä. 
Ajettava jonossa, vauhdin tulee selkeästi hidastua.

Ruutulippu
Harjoitus/ aika-ajo/ kilpailuerä on päättynyt.

Keltainen lippu
Tällä lipulla huolehdimme yhdessä
turvallisuudesta kaikissa harjoituksissa!

Liikkumaton keltainen lippu:  
Vaara, aja varovasti.
Heilutettu keltainen lippu:  
Välitön vaara, valmistaudu pysähtymään
EI saa ohittaa, hyppäämistä vältettävä, hyppyrin 
ylihyppääminen kielletty. Vauhdin tulee selkeästi hidastua.

LIPPUMERKIT
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AJOSUUNTA
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KILPI 8A
08/2019



AJOSUUNTA

THIS WAY

KILPI 8A
08/2019

KILPI 8B
08/2019



AJOSUUNTA

THIS WAY

KILPI 8C
08/2019







VARIKOLLA 
AJAMINEN 

ON KIELLETTY!
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