
VLAJKOVÁ SIGNALIZÁCIA FLAG SIGNALIZATION

Driver, whose this flags was showen is DISQUALIFIED and by 

„PIT IN“ he is obligatied to leave the track. The next drive will 

be allowed only with the permission of Race Control.

Warning of the driver, that his motocycle/vehicle has a 

TECHNICAL PROBLEM and is obligated to leave the track on a 

safe place IMMEDIATELY (Dead zone, exit through the 

guardrails, grass, inside part of the turn)!

Signalizing danger of any kind on track or in its close 

proximity. Waving ONE yellow flag - drive slowly & be ready 

to evade. Waving TWO yellow flags - bigger accident, drive 

slowly & be ready to evade or to stop. OVERTAKING is 

forbidden!!!

For some safety reasen the race, practice or free ride was 

canceled. All driver are obligated to SLOW DOWN, end the 

current lap without overtaking and st "PIT IN“ leave the track!

Track is FREE. Trať je voľná. Cancels orders and commands of 

yellow flag shown before (by bikes on all marshal posts in 1st 

lap.

Inform you about rescue forces on the track (ambulance, 

towing car, fire truck, rescue car). Overtaking between each 

other is forbidden on this part of the track, overtaking of the 

rescue vehicles is allowed. 

Means FINISH , end of race or free ride. The driver has one 

„cool-down“ lap, in which he has to leave the track by "PIT 

IN“!

Upozorňuje jazdca, že jeho motocykel/automobil má 

TECHNICKÝ PROBLÉM a má za povinnosť opustiť dráhu 

OKAMŽITE na najbližšom bezpečnom mieste (na rovinke 

zastaviť mimo dráhy zľava či sprava, v zákrute z vnútornej 

strany)!

Signalizuje nebezpečenstvo na trati. Jazdec je povinný 

spomaliť. Pri JEDNEJ žltej vlajke musí byť jazdec pripravený na 

možné vyhýbanie sa a pri DVOCH žltých vlajkách aj na 

prípadnú nutnosť zastavenia. Zákaz PREDBIEHANIA!!!

Na dráhe sa stalo niečo vážne. Z dôvodu bezpečnosti bola 

jazda prerušená. Všetci jazdci sú povinní okamžite SPOMALIŤ 

bez predbiehania dojazdiť kolo a pri vjazde do boxov opustiť 

dráhu!

Trať je VOĽNÁ. Ruší príkazy a zákazy vlajky žltej (pri 

motorkáchmávané v prvom kole na všetkých postoch, kde je 

traťový komisár).

Na trati je pomaly sa pohybujúce zásahové vozidlo, napr. 

sanitka. Je zakázané predbiehanie medzi sebou, zásahové 

vozidlo sa predbehnúť smie. (pri autách sa aplikuje aj na 

pomaly sa pohybujúce pretekárske vozidlo).

Znamená CIEĽ - koniec jazdy. Jazdec má ešte jedno 

„vychladzovacie“ kolo, na konci ktorého musí opustiť dráhu 

na vjazde do boxov!

Jazdec, ktorému sa táto vlajka ukazuje bol VYLÚČENÝ a je 

povinný opustiť dráhu a pri najbližšej príležitosti zájsť do 

boxov. Ďalšiu jazdu mu smie povoliť iba riadiaci orgán - Race 

Control!

Je ukazovaná pomalšiemu jazdcovi, ktorý je  blízko pred 

rýchlejším jazdcom. Pomalší jazdec nesmie prekáźať 

rýchlejšiemu v predbiehaní. Pri voľných jazdách sa nepoužíva.

V tejto časti trate sa zmenila priľnavosť (napr. olej, štrk, voda 

alebo iná látka). V úseku za vlajkou sa môže ŠMÝKAŤ!

ZELENÉ svetlo -  toto svetlo svieti na výjazde z boxovej uličky 

ako signalizácia začiatku tréningu.

ČERVENÉ svetlo - výjazd z boxovej uličky je zatvorený!                                                                   

MODRÉ blikajúce svetlo (len pri MOTO) - výjazd z boxovej 

uličky je otvorený, upozorňuje na to, že na cieľovej rovinke sa 

môžu približovať motorky. 

It´s shown to the slower driver, that there is a faster one 

behind him. Slower driver should not hinder the faster driver 

by overtaking.

This flag is not used by free rides. 

The grip level of the track has changed (oil, water, stones, 

mud or something else).  

Track can be SLIPPERY on this part of the track!

GREEN light – signalizing on „PIT EXIT“ that the season has 

begun.

RED light – „pit exit“ is CLOSED!

BLUE flashing light (only moto) „pit exit“ is OPENED  – 

warning, there are bikes on start straight .


