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Paruošta naudojantis Tarptautinės Motociklų Federacijos (FIM)
dokumentacija.

SIGNALINĖS VĖLIAVOS IR ŠVIESOS
(MOTOCIKLŲ PLENTO ŢIEDO LENKTYNĖS)
Visa informacija trasoje lenktynininkams bus perduodama signalinių vėliavų ir šviesos signalų pagalba.
Vėliavos ir šviesos naudojamos perduoti informacijai:
• Ţalia Vėliava
Trasa laisva.
Vėliava rodoma kiekviename teisėjų poste (nemojuojant) pirmajame treniruočių, apšilimo, susipaţinimo ir
lenktynių rate.
Vėliava privalo būti rodoma nemojuojant kiekviename teisėjų poste tuoj pat po vienos ar daugiau rodytų geltonų
vėliavų.
Jei išvaţiavimas iš Pitlane atidarytas, ši vėliava turi būti rodoma (mojuojant) prie išvaţiavimo iš Pitlane.
• Vėliava su Geltonomis ir Raudonomis juostomis
Sukibimas su trasa posto zonoje gali būti paţeistas (pablogėjęs) dėl įvairių prieţasčių, išskyrus lietų.
Teisėjų poste vėliava rodoma nemojuojant. Ši vėliava turi būti rodoma bent 4 ratus (priklausomai nuo
aplinkybių), kol trasos būklė vėl tampa normali.
• Balta su Raudonu įstriţu kryţiumi Vėliava
Lietaus lašai teisėjų posto zonoje. Teisėjų poste vėliava rodoma nemojuojant.
• Balta su Raudonu įstriţu kryţiumi Vėliava + Vėliava su Geltonomis ir Raudonomis
juostomis
Lietus teisėjų posto zonoje (toje trasos vietoje). Teisėjų poste vėliavos rodomos nemojuojant.
• Mėlyna Vėliava
Teisėjų poste rodoma mojuojant, ši vėliava perspėja lenktynininką, kad jį tuoj aplenks.
Treniruočių metu, lėtesnis lenktynininkas privalo laikytis savo trajektorijos ir lėtai stabdyti, kad praleistų greitesnį
lenktynininką.
Lenktynių metu, lėtesnį lenktynininką ruošiasi aplenkti ratu. Jis privalo leistis aplenkiamas uţ jo esančio (-ių)
lenktynininko (-ų), atsiradus pirmai galimybei.
Šios taisyklės paţeidimas baudţiamas viena iš šių baudų: pašalinimas iš vaţiavimo; diskvalifikacija; čempionato
taškų anuliavimas.
Visais atvejais, ši vėliava turi būti rodoma mojuojant lenktynininkams išvaţiuojantiems iš Pitlane jei trasoje
esantis motociklas artėja.
• Languota Baltai-Juoda (šachmatinė) Vėliava
Vėliava mojuojama starto-finišo vietoje ir informuoja lenktynininką apie vaţiavimo pabaigą.
• Languota Baltai-Juoda (šachmatinė) Vėliava + Mėlyna Vėliava
Baltai-juoda languota (šachmatinė) vėliava rodoma (mojuojant) kartu su mėlyna (nemojuojant), kai
lenktynininkas(-ai) yra priešais lyderį paskutiniajame rate priešais starto-finišo liniją.
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• Ţalia Šviesa
Šis šviesos signalas turi būti įjungtas prie išvaţiavimo iš Pitlane, kuris signalizuoja apie treniruočių ir apšilimo,
susipaţinimo ir apšilimo rato pradţią.
• Mėlyna Šviesa (mirksinti)
Signalas įjungiamas prie išvaţiavimo iš Pitlane visų treniruočių ir lenktynių metu.
Vėliavos perduodančios informaciją ir instrukcijas:
• Geltona Vėliava
Rodoma (mojuojant) kiekvienoje startinės zonos eilėje, kartu parodoma lentele „Start Delayed“, informuoja
dalyvius, kad startas atidedamas.
Mojuojama teisėjų poste - priekyje pavojus. Lenktynininkas (-ai) privalo sumaţinti greitį ir pasiruošti visiškam
sustojimui. Lenkti draudţiama iki vietos, kur rodoma ţalia vėliava.
 taisyklės paţeidimas treniruočių metu: anuliuojamas rato rezultatas, kuriame įvyko paţeidimas.
 taisyklės paţeidimas lentynių metu: lenktynininkas privalės grįţti į tą poziciją, kurią jam nurodys
Varţybų Vadovas. Pirmiausia informuojama lenktynininko komanda, ir lenktynininkas per 5 ratus
privalo atlikti baudą. Neatlikus baudos per 5 ratus, lenktynininkui skiriama Pravaţiavimo pro Pitlane
bauda.
 abejais atvejais gali būti skirtos papildomos baudos (pašalinimas, diskvalifikacija).
 jei tuoj pat po lenkimo vairuotojas suprato, kad jis padarė paţeidimą, jis privalo pakelti ranką ir
praleisti į priekį lenktynininką, kurį jis aplenkė. Tokiu atveju bauda neskiriama.
Paskutinio trasos patikrinimo metu vėliava (-os) turi būti mojuojama (-os) tiksliai toje vietoje (teisėjų poste), kur ji
(-os) bus rodoma (-os) treniruočių, apšilimo ir lenktynių metu.
• Raudona Vėliava ir Raudona Šviesa
Naudojama sustabtyti treniruotes ar lenktynes, radonos vėliavos mojuojamos visuose teisėjų postuose,
įjungiamos raudonos šviesos. Vairuotojai privalo lėtai vaţiuoti į Pitlane ar teisėjo nurodytą vietą.
Jei Pitlane uţdarytas, vėliava rodoma nejudamai prie išvaţiavimo iš Pitlane ir uţdegamas raudona šviesa.
Vairuotojams draudţiama išvaţiuoti iš Pitlane.
Bet koks šių taisyklių nesilaikymas yra baudţiamas : bauda – pašalinimas - diskvalifikacija - taškų anuliavimas.
Raudona vėliava rodoma nejudamai starto vietoje susipaţinimo ir apšilimo rato pabaigoje.
Raudona vėliava taip pat gali būti naudojama trasos uţdarymui.
Raudonos šviesos starto linijoje įjungiamos iki kiekvieno starto signalo likus 2 - 5 sekundėms.
• Juoda Vėliava
Ši vėliava naudojama perduoti informaciją tik vienam vairuotojui ir rodoma nejudamai prie starto-finišo linijos
kartu su lenktynininko numeriu. Lenktynininkas privalo to pačio rato pabaigoje uţvaţiuoti į Pitlane ir neturi teisės
pakartotiniam startui.
Vėliava rodoma tik tada kai buvo įspėta lenktynininko komanda.
Bet koks šių taisyklių nesilaikymas yra baudţiamas : bauda – pašalinimas – diskvalifikacija - taškų anuliavimas.
• Juoda Vėliava su oranţiniu disku (Ø 40 cm)
Ši vėliava naudojama perduoti informaciją tik vienam lenktynininkui ir rodoma nejudamai prie starto-finišo linijos
kartu su lenktynininko numeriu. Ši vėliava informuoja lenktynininką, kad jo motociklas turi techninių problemų,
kurios gali kelti pavojų pačiam vairuotojui ir aplinkiniams, ir kad jis turi nedelsiant pasitraukti iš trasos (ar į
Pitlane zoną).
Bet koks šių taisyklių nesilaikymas yra baudţiamas : bauda – pašalinimas – diskvalifikacija - taškų anuliavimas.
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