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20.01.6  FLAGG, LYS OG TAVLER  
Flaggvakter og andre funksjonærer viser flagg, lys og/eller tavler for å sørge for informasjon  
og/eller gi ordre til førerne så vel under trening som løp.  
 

20.01.6.1  FLAGGENES STØRRELSE OG FARGE:  
Alle flagg skal ha følgende størrelse: 100 cm horisontal x 80 cm vertikal.  
Flaggstørrelser og farger skal kontrolleres dagen før første trening.  
Plasseringen av flaggene skal fastsettes ved godkjenning av banen.  
 

20.01.6.2  FLAGG ELLER LYS SOM BRUKES FOR Å GI INFORMASJON:  
 

- Nasjonalfarget vimpel   Startflagg for løp.  
 

- Grønt flagg eller lys    Banen er klar. Flagget/lyset skal vises svingende på samtlige flaggposter. 
     Dette flagg/lys må vises på hver første treningsrunde, på observasjonsrunden 
     og på oppvarmingsrunden. Etter det siste gule flagget/lyset skal grønt  
     flagg/lys alltid vises stillestående, på den neste flaggposten. Svingende grønt 
     flagg vist av starter betyr klart for start av ”warm-up” lap. Svingende grønt 
     flagg brukes også for å indikere at utkjøring på banen fra pit-lane er åpen. 
 

- Grønt lys  Dette må tennes ved utkjøring fra pitlane for å signalisere start av hvert 
treningspass, samt observasjonsrunden ”sightinglap” og ”warm-up” lap. 

 
- Gult og rødt stripete flagg   Flagget indikerer f.eks. olje, vann eller annet stoff, unntatt regn, som gjør 
     denne delen av banen glatt. Flagget skal vises svingende. 
 

- Hvitt flagg m/ diagonalt rødt kryss  Regndråper på denne delen av banen. Flagget skal vises svingende på 
     flaggposten. 
 

- Hvitt flagg med diagonalt rødt   Regn på denne delen av banen. Disse flaggene skal vises svingende 
  kryss og gult og rødt stripete flagg  samtidig på flaggposten. 
 

- Hvitt flagg:     Det er et saktegående kjøretøy, ambulanse eller lignende kjøretøy på  

banen. Når det holdes rolig, forteller dette flagget at føreren må regne med å 
ta igjen kjøretøyet snart. Når flagget svinges, betyr det at føreren vil ta igjen 
kjøretøyet i denne flaggsonen. Den personen som er ansvarlig for 
servicekjøretøyet må forsikre seg om at flaggposten før punktet hvor 
kjøretøyet kommer inn på banen, blir gjort oppmerksom på situasjonen. Så 
snart kjøretøyet stopper på banen, skal det hvite flagget opprettholdes og det 
gule flagget skal også vises.  

 

- Blått flagg     Svingende flagg vises til en saktere utøver(e) som er i ferd med å bli tatt igjen 
     av en raskere utøver. Den saktere utøveren skal IKKE være til hinder for den 
     raskere utøveren.  
     Under trening/kvalifisering: Gjeldende utøver skal holde sin linje og  
     redusere farten for å avhjelpe den raskere utøvers forbikjøring.  
     Under løp: Gjeldende utøver skal medvirke til at forbikjøring skjer ved første 
     anledning.  
     Svingende flagg, skal alltid vises til utøvere som kjører ut fra pitlane og inn på 
     banen, hvis det er kjørere ute på banen som nærmer seg utkjøringen.  
 

- Blinkende blått lys    Lyset settes på i utgangen av pit-lane under pågående trening og løp. 
 

- Sort- og hvitrutet flagg:   Skal vises svingende ved mållinjen og informerer om at treningen/løpet er 
     avsluttet. 
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- Sort- og hvitrutet flagg   Disse flaggene blir vist sammen når en utøver(e), i siste runde, ligger 
  + blått flagg       umiddelbart foran lederen ved målpassering (ref.) art. 20.01.15.1.1) 
 

20.01.6.3  FLAGG, LYS ELLER TAVLER FOR Å GI INFORMASJON OG ORDRE.  
 

- Gult flagg/gult blinkende lys  Fare på eller ved denne delen av banen. Utøver må redusere hastigheten og 
     være forberedt på å stoppe. Forbikjøring er forbudt, før man passerer stedet 
     hvor det grønne flagget vises, unntatt hvis det er vesentlig sakterekjørende 
     utøver.  
     - Brudd på denne flaggregel under kvalifisering medfører at den runden som 
       dette inntreffer på, samt sin beste rundetid fra denne kvalifiseringen blir 
       strøket.  

     - Brudd på denne flaggregel under løp vil medføre en straff på 20 sekunders 
       tillegg på total løpstid.  

     - I begge tilfeller kan ytterligere straffer (så som bot eller diskvalifisering) bli 
       tildelt utøver.  

     - Dersom en utøver umiddelbart oppdager at man har brutt denne flaggregel, 
       skal denne utøveren rekke en hånd og slippe frem den passerte utøveren 
       igjen. Dersom dette følges, vil ingen straffereaksjon tildeles.  
 

Under den siste inspeksjonsrunden ("grønnbil") skal det gule flagget bli vist på den eksakte plassen hvor flaggvakten 
vil bruke flagget under trening og løp. 
 

- Rødt flagg eller rødt lys (vist)  Når løpet eller treningen avbrytes, skal samtlige flaggposter på banen vise 
  ved flaggposter):    svingende rødt flagg. Utøverne skal kjøre sakte inn i banedepotet.  
 

- Rødt flagg og/eller rødt lys   Når utkjøringen fra banedepot er stengt, skal rødt flagg vises stillestående 
  (vist i pit-lane eller PÅ banen)  ved utkjøringen på banen og evt. rødt lyses settes på. Det er forbudt for 
     utøvere å kjøre ut på banen. De skal IKKE passere disse flagg eller lys. 
 

     Brudd på reglene om rødt flagg vil føre til en av følgende straffer:  
     Advarsel – diskvalifikasjon – tap av mesterskapspoeng- suspensjon.  
     Rødt flagg vil bli vist stillestående på startplata etter avsluttet   
     observasjonsrunde (r), og etter avsluttet oppvarmingsrunde.  
     Rødt flagg kan også brukes til å stenge banen.  
     Det røde lyset ved startstreken tennes og blir slått av etter 2 – 5 sekunder. 
     Dette er da starten på et løp. 
 

- Svart flagg:     Dette flagget benyttes for å gi ordre til kun en utøver og vises sammen med 
     utøverens startnummer. Utøveren skal stoppe i banedepotet ved slutten av 
     inneværende runde, og kan ikke starte om igjen. Unntak er hvis stevneleder 
     tillater det.  
 Brukes kun på ordre fra stevneleder eller juryleder. 
 

- Svart flagg m/oransje sirkel:  Flagget skal kun brukes på flaggpostene. Dette er informasjon om at   
  Vises sammen med utøverens  utøverens motorsykkel har mekaniske/ tekniske problemer/feil av en slik art 
  startnummer,     at han er til fare for seg selv og andre, og at han øyeblikkelig må forlate  
  hvite siffer (diam) 40 cm)   . banen på et sikkert sted.  
  på sort plate    Brukes kun på ordre fra stevnelederen. 
   

 Svart flagg med oransje sirkel skal vises sammen med utøverens 
startnummer etter ordre fra stevnelederen på høyde med / ved mållinjen. Om 
nødvendig av flaggvaktene langs banen, men bare på ordre fra 
stevnelederen. Utøveren må umiddelbart forlate banen, på et sikkert sted. 

  

20.01.6.4  Funksjonæruniform  
Funksjonæruniformer skal være i nøytral farge slik at de ikke kan forveksles med flagg. 


