


KIITOS, ETTÄ AUTAT MEITÄ TEKEMÄÄN
KISATAPAHTUMASTA NIIN TURVALLISEN KUIN

MAHDOLLISTA. TSEMPPIÄ!
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ JÄTÄ RATATUOMARIN

TEHTÄVIÄ KESKEN KISAN!

- Valkoinen lippu punaisella ristillä: ensiapuryhmä radalla, välitön vaara,

valmistaudu pysähtymään, ei saa ohittaa, EI SAA HYPÄTÄ.

- Punainen lippu: kilpailu on keskeytetty, lopeta kilvanajaminen välittömästi.

Punaisen lipun noustessa kaikki liputuspisteet heiluttavat keltaista lippua.

- Sininen lippu: kierroksella ohitettava lähestyy takaa, päästä ohi. 

Sinistä lippua tulee käyttää ylimääräisten lippumiesten, jotka käyttävät

ainoastaan tätä lippua. ainoastaan tätä lippua. 

- Vihreä lippu: rata on vapaa / aika-ajo on käynnissä

- Ruutulippu: kilpailu / harjoitus on päättynyt

MUUTA:
- Erän aikana pidä katseesi suunnattuna liputusalueellesi. Liputusalueesi on

liputuspisteesi ja ajosuunnan mukaisesti seuraavan liputuspisteen välinen alue.

- Seuraa kilpailutilannetta myös liputuspistettäsi edeltävältä alueelta turvallisuuden

varmistamiseksi.

- Kaatunutta kuljettajaa autat parhaiten liputtamalla ja huolehtimalla, että muut

kuljettajat huomaavat ja väistävät kaatuneen kuljettajan.kuljettajat huomaavat ja väistävät kaatuneen kuljettajan.

- Mikäli kaatunut kuljettaja on piilossa hyppyrin tai muun esteen takana, tarvittaessa

siirry radalle ohjaamaan muut kuljettajat vaarapaikan ohitse. Näin estät

lisäonnettomuudet. Noudata äärimmäistä varovaisuutta, jotta et itse jää kilpailijoiden

alle.

- Vähintään kaksi ratatuomaria per liputuspiste. Toinen liputtaa ja toinen voi tarvit-

taessa avustaa kuljettajan/pyörän siirtämisessä radan sivuun ja muiden kuljettajien

ohjaamisessa vaarapaikan ohi. ohjaamisessa vaarapaikan ohi. 

- Hyppyreiden yhteyteen suositellaan lisäratatuomareita.

- Rataa ylittävän ensiapuhenkilöstän avuksi, ratatuomarin tulisi nostaa käsi pystyyn

kun rata on turvallista ylittää.

- Erien välisillä lyhyillä tauoilla pyri mahdollisuuksien mukaan poistamaan isot

kivet ym. vaaratekijät omalta liputusalueeltasi. Korjaa myös katkenneet ratanauhat.

- Ratatuomarit saavat siirtää pyörän pois radalta, mutta eivät saa auttaa kuljettajaa

pyörän käynnistämisessä.pyörän käynnistämisessä.

SUOSITELTAVA VARUSTUS:
- kuulosuojaimet tai korvatulpat

- suojalasit

- kuumuutta kestävät suojakäsineet

- sadevarustus

- juomista ja pientä purtavaa

- suojakypärä ja selkäpanssari- suojakypärä ja selkäpanssari

- Muistiinpanovälineet, jotta voit kirjata ylös tapahtumat ja osapuolet epäselvissä

kolari- ym. tilanteissa mahdollisia lisäselvittelyä varten. Raportoi tarvittaessa

ratapäällikölle.

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE:
- Ratatuomareiden tulee olla vähintään 16-vuotiaita

- Ratatuomareista tulee tehdä nimilista puhelinnumeroineen

- Ratatuomareille suositellaan yhdenmukaisia neutraalinvärisiä paitoja tai liivejä, ei- Ratatuomareille suositellaan yhdenmukaisia neutraalinvärisiä paitoja tai liivejä, ei

kuitenkaan punaisia tai keltaisia

- Välitön vaara radalla, valmistaudu

pysähtymään, EI SAA HYPÄTÄ!
- Vauhdin tulee selkeästi hidastua.

- Liikkeellä olevien kuljettajien ohittaminen

ehdottomasti kielletty

- Heiluta näkyvästi kahdeksikon

muotoista rataamuotoista rataa

- käytä esim. jos kuljettaja on kaatuneena

radalla ja on vaara, että kanssakilpailijat

törmäävät kuljettajaan tai pyörään.

- vaara, este radan läheisyydessä, aja hitaasti

- väärinymmärryksen välttämiseksi pidä

lippua toisella kädellä paikallaan

- käytä esim. jos kuljettaja on pysähtyneenä 

radan sivuun

 


