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Autosportā un līdzīgās motoru sporta
disciplīnās izmantotie Sacīkšu karogi
• Sacīkšu karogi ir karogi, kas tiek lietoti autosportā un
līdzīgās motoru sporta disciplīnās, lai brīdinātu sacīkšu
dalībniekus par situāciju trasē vai ziņotu ko svarīgu.
• Lielākajā daļā čempionātu karogi ir standartizēti un
bieži vien vienādiem karogiem ir vienāda nozīme.
Piemēram: rūtots melnbaltais karogs visās motoru sporta
disciplīnās nozīmē sesijas beigas, kamēr sodīšanas karogi
ir dažādi.

Dzeltenais karogs
• Trasē var tikt rādīti viens vai divi
dzeltenie karogi vienā tiesnešu postenī.
• Dzelteno karogu darbības zonā
apdzīšana ir aizliegta.
• Karogi tiek rādīti vicinot tieši pirms
trases sektora, kurā braucējam jāievēro
piesardzība.
• Karogu rādīšanas laiks ir divi apļi.
Papildus pielietojums: Karogu rāda arī
iesildīšanās apļa laikā, kad braucēji dodas
ieņemt savas starta vietas.

• Viens
dzeltenais
karogs
brīdina
braucējus
par
bīstamu situāciju blakus
trasei vai daļēji uz tās.
• Braucot garām bīstamajai
vienai, ātrums ir jāsamazina.

• Divi dzeltenie karogi brīdina
braucējus par bīstamu situāciju
uz trases braucamās daļas.
• Pilotiem
ir
jāsabremzējas,
jābrauc ļoti lēni, un jābūt
gataviem jebkurā brīdī apstāties.

Dzelteni-sarkanais
karogs
• Dzelteni-sarkanais karogs brīdina braucējus
par izmainītu trases segumu, piemēram,
trases posms ir slidens, jo ir izlijusi eļļa, līst
lietus, palikušas atlūzas, vai izmētāta grants
uz braucamās daļas.
• Karogs tiek rādīts nekustīgs noteiktajā
postenī, kurā konstatēti minētie apstākļi.
• Karoga rādīšanas laiks ir vismaz 4 apļi vai līdz
brīdim kamēr trases daļa paliek tīra.

Zilais karogs

• Sacensību laikā zilais karogs informē:
• Pie boksu izejas – boksu izejā stāvošajam
braucējam ir jāpalaiž braucējs, kas tuvojas trasē
boksu izejai.
• Trasē – braucēju tūlīt apdzīs par apli, un braucējs,
kurš ir priekšā (pēc apļu skaita) ir jāpalaiž.
• Treniņbraucienu laikā zilais karogs informē:
• Trasē – braucēju tūlīt apdzīs kāds ātrāks braucējs,
un viņš ir jāpalaiž.
• Karogs tiek rādīts vicinot.
• Ja braucējs ignorē trīs zilos karogus pēc kārtas, tad
viņam draud sods.
• Zilais karogs var tikt aizstāts ar zilu luksofora gaismu.

Baltais karogs

• Baltais karogs informē:
• ka trasē atrodas lēns transportlīdzeklis
(piemēram, ātrās palīdzības mašīna), un
braucējam ir jāuzmanās,
• par lēni braucošu konkurentu.
• Karogs tiek rādīts vicinot.
• Agrāk baltais karogs tika izmantots, lai pilotus
brīdinātu par pēdējo apli, līdzīgi, kā vieglatlētikas
garo distanču skrējienos ar zvanu brīdina atlētus
par skrējiena beidzamo apli.

Sarkanais karogs
• Sarkanais karogs brīdina, ka sesija ir pāragri
apstādināta
sakarā
ar
braukšanai
nepiemērotiem apstākļiem, piemēram, pēc
ļoti smagas avārijas vai sliktas redzamības
apstākļos.
• Karogs tiek rādīts vicinot.
• Apdzīšana ir aizliegta.
• Rīkojumu par karoga izmantošanu dod
sacensību galvenais tiesnesis.
• Sacensībās, kurās ir pieejama drošības
mašīna, karogs tiek reti izmantots.
Sacensību turpināšana, ja tiek parādīts sarkanais karogs:
• Sacīkstes sākumā - tā var tikt sākta no sākuma, vai tikt turpināta no
vietas, kur tā tika beigta.
• Ja nobraukta mazāk kā puse brauciena – braucējiem tiek piešķirta
puse no punktiem.
• Ja nobraukta vairāk kā puse brauciena – tā var arī netikt atsākta.
Ņemot vērā to, ka incidents, kas lika pāragri pabeigt braucienu bieži vien
ietekmē rezultātus, par oficiālajiem rezultātiem tiek ņemti tie, kuri bija divus
apļus pirms sacīkstes beigām ar sarkano karogu.
•

Zaļais karogs

Zaļais karogs tiek izmantots šādos gadījumos:
• Starta signāla došana, ko veic sacensību starta tiesnesis,
galvenais tiesnesis vai viņa vietnieks ar virs galvas paceltu
karogu, strauji nolaižot.
• Kustības uzsākšana pirms starta signāla (pāragrais starts)
tiek sodīta atbilstoši sacensību nolikuma prasībām.
• Bīstamās situācijas beigu apzīmēšanai (tiek rādīts vicinot), kur
braucēji var atsākt apdzīšanu un braukt ar pilnu ātrumu.
• Sesijas atsākšanai, ja tā pārtraukta ar sarkano karogu.
• Boksu celiņa sākumā apzīmējot, ka boksu celiņš ir atvērts un
tajā drīkst iebraukt.
Ja starta signālam sacensības tiek izmantoti gaismu signāli,
karogu neizmanto. Starta signāls tiek precizēts dalībnieku
sapulcē.

Melns karogs ar oranžu
apli
• Melns karogs ar oranžu apli vidū (40
cm diametrā) informē braucēju par
automašīnas tehniskiem bojājumiem,
kuri var apdraudēt pašu braucēju vai
citas personas.
• Karogs tiek rādīts nekustīgs kopā ar plāksnīti, uz kuras ir uzdrukāts
tā braucēja starta numurs, uz kuru karogs attiecas.
• Šim braucējam ir jābrauc boksos pie savas komandas mehāniķiem.
• Karogs tiek izmantots retāk sacensībās, kur braucējam informāciju
var nodot pa rāciju komandas vadītājs.

Melnbaltais karogs

• Pa pusei melns, pa pusei balts karogs
(robežlīnija tiek novilkta no apakšējā kreisā
uz augšējo labo stūri) brīdina braucēju par
nesportisku rīcību brauciena laikā.
• Atkārtotas nesportiskas rīcības gadījumā
tiek rādīts melnais karogs.
• Karogs tiek rādīts nekustīgs kopā ar plāksnīti, uz kuras ir uzdrukāts tā
braucēja starta numurs, uz kuru karogs attiecas. Galvenais tiesnesis
pieņem lēmumu par brīdinājuma nepieciešamību patstāvīgi vai
sekojot sacensību komisāra norādījumam.
• Karogs tiek rādīts tikai vienu reizi.

Melnais karogs

• Melnais karogs brīdina braucēju, ka
tam ir jādodas boksos un jāizstājas
no sacīkstes, jo viņš kādu iemeslu
dēļ ir diskvalificēts.
• Karogs tiek rādīts nekustīgs kopā ar plāksnīti, uz kuras ir uzdrukāts
tā braucēja starta numurs, uz kuru karogs attiecas. Galvenais
tiesnesis pieņem lēmumu par diskvalifikāciju patstāvīgi vai sekojot
sacensību komisāra norādījumam.
• Ja pilots ignorē melno karogu un neiebrauc boksos apļa laikā, seko
turpmākas sankcijas, piemēram, diskvalifikācija uz vairākām
sacīkstēm.

Melnbalti rūtotais
karogs

•

Melnbalti rūtotais karogs informē
braucējus, ka šī sesija vai brauciens ir
beidzies.

• Karogs tiek rādīts vicinot uz finiša līnijas.
• Sacensību laikā tas tiek rādīts sākumā
brauciena uzvarētājam, un tad pārējiem
pilotiem, taču sesiju laikā tas tiek rādīts jau
iepriekš noteiktā laikā.

Balts karogs ar
sarkanu krustu

• Balts karogs ar sarkanu krustu informē
braucējus par uz medicīniskās palīdzības auto
klātesamību trasē.

Citi karogi
• Melni-dzelteni rūtots karogs informē, ka trasē ir jābrauc
uzmanīgi un šajā periodā pirmais, kas šķērsos starta-finiša
līniju uzstādīs tempu, ar kuru jābrauc pārējiem.
• Zaļš karogs ar dzeltenu uzšuvi informē par pāragru startu.

• Zils karogs ar sarkanu diagonālu krustu informē par apli
apdzītu pilotu, ka ir jāiebrauc boksos.

