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Keltainen lippu, liikkumaton
Vaara, aja varovasti

Keltainen lippu, heilutettu
Välitön vaara, valmistaudu pysähtymään, ei saa ohittaa, hyp-
päämistä vältettävä, hyppyrin ylihyppääminen kielletty. Vauhdin 
tulee selkeästi hidastua. 

Ensiapulippu
Ensiapuryhmä radalla, välitön vaara, valmistaudu pysähtymään, ei 
saa ohittaa, ei saa hypätä, ajettava jonossa. Vauhdin tulee selkeästi 
hidastua.

Sininen lippu
Varoitus, sinut ohitetaan kierroksella

Vihreä lippu
Rata on vapaa / aika-ajo käynnissä

Musta-valkoruudullinen lippu
Harjoitus / aika-ajo / kilpailuerä on päättynyt

Mikäli kilpailija ei noudata heiluvaa keltaista lippu ja / tai ensiapulippua, kilpailijaa 
rangaistaan kilpailun johtajan päätöksellä kymmenen sijan pudotuksella kyseisessä 
harjoitus- / aika-ajossa tai kilpailuerässä.

Keltaisen lipun, heiluvan keltaisen lipun ja ensiapulipun vaikutusalue alkaa lipun 
kohdalta ja jatkuu onnettomuuskohtaan saakka. 

Mikäli onnettomuuskohdassa näytetään paikallaan olevaa keltaista lippua, heiluvaa 
keltaista lippua ja/tai ensiapulippua, tulee kilpailijoiden noudattaa vahvinta lippua. 
Em. lipuista vaikutukseltaan vahvin on ensiapulippu, heiluva keltainen lippu on 
seuraavaksi vahvin ja paikallaan oleva keltainen lippu viimeisenä.

Punainen lippu
Kilpailu on keskeytetty, lopeta kilvanajo 

Musta lippu ja taululla näytetty kilpailijan numero 
Kyseisen kilpailijan on pysähdyttävä välittömästi ratavarikolle

LIPPUSÄÄNNÖT



PAIKALLAAN OLEVA LIPPU

Paikallaan olevaa lippua tulee pitää siten, 
että lippu on mahdollisimman hyvin 
näkyvissa kipailijoiden tulosuuntaan 

nähden. 

Pidä kiinni lipun alareunasta, ettei lippu 
heilu tuulessa.

HEILUTETTU LIPPU

Kun lippu on heiluva, tulee lippua heilut-
taa reilusti ja näkyvästi. 

Suositeltava heilutustapa on kahdeksikon 
muotoinen rata. 

Lippua heilutettaessa on hyvä huomioida 
tuulen suunta ja varmistaa että kilpailijoil-

la on mahdollisuus havaita lippumerkki

MUITA NEUVOJA

• Erän aikana pidä katseesi suunnattuna liputusalueellesi. Liputusalueesi on lipu-
tuspisteesi ja ajosuunnan mukaisesti seuraavan liputuspisteen välinen alue

• Seuraa kilpailutilannetta myös liputuspistettäsi edeltävältä alueelta turvallisuuden 
varmistamiseksi

• Kaatunutta kilpailijaa autat parhaiten liputtamalla ja huolehtimalla, että muut 
kilpailijat huomaavat ja väistävät kaatuneen kilpailijan

• Mikäli kaatunut kilpailija on piilossa hyppyrin tai muun esteen takana, tarvit-
taessa siirry radalle ohjaamaan muut kilpailijat vaarapaikan ohitse. Näin estät 
lisäonnettomuudet. Noudata äärimmäistä varovaisuutta, jotta et itse jää kilpaili-
joiden alle

• Rataa ylittävän ensiapuhenkilöstön avuksi, ratatuomarin tulisi näyttää ensi-
apuhenkilöstölle, kun radan ylitys on turvallista

• Erien välisillä lyhyillä tauoilla pyri mahdollisuuksien mukaan poistamaan isot 
kivet ym. vaaratekijät omalta liputusalueeltasi. Korjaa myös katkenneet ratanau-
hat

• Mikäli havaitset sääntörikkeen, kirjaa ylös ko. kilpailijan numero, erä, kellonaika 
ja ilmoita havainnostasi välittömästi erän päätyttyä ratatuomaripäällikölle
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