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PAIKALLAAN OLEVA LIPPU

Paikallaan olevaa lippua tulee 
pitää siten, että lippu on 

mahdollisimman hyvin näkyvissä 
kipailijoiden tulosuuntaan nähden. 

Pidä kiinni lipun alareunasta, ettei 
lippu heilu tuulessa.

HEILUTETTU LIPPU

Kun lippu on heiluva, tulee 
lippua heiluttaa reilusti ja 

näkyvästi. 

Suositeltava heilutustapa on 
kahdeksikon muotoinen rata. 

Lippua heilutettaessa on hyvä 
huomioida tuulen suunta ja 

varmistaa että kilpailijoilla on 
mahdollisuus havaita 

lippumerkki



Punaista lippua käytetään silloin, kun kil-
pailu keskeytetään. Lippua käyttää kilpailun 
johtaja. 

Kun punainen lippu on nostettu, tulee 
kaikkien ratatuomareiden heiluttaa keltaista 
lippua.

Ensiapulippua käyttään silloin, kun ensiapu-
ryhmä on loukkaantuneen kilpailijan luona 
ja onnettomuuskohta on joko radalla tai 
radan välittömässä läheisyydessä.  

Lippua voi pitää paikallaan tai heiluttaa, 
merkitys on sama, tärkeintä on että kilpaili-
jat näkevät lipun.

Käytä paikallaan olevaa keltaista lippua, kil-
pailijan ollessa radalla tai radan välittömässä 
läheisyydessä, mutta poissa ajolinjalta.

Mikäli kilpailija on kaatuneen tai pysäh-
tyneenä ratalinjalla, hyppyrin alastulossa tai 
muuten vaarallisessa paikassa, käytä heilu-
vaa keltaista lippua.

Jos epäröit vaatiiko tilanne heiluvan vai 
paikallaan olevan lipun, käytä heiluvaa 
lippua.
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