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VLAGGEN EN SIGNALEN 
Deze toelichting is van de meest voorkomende vlaggen die jij kan tegen komen tijdens races. 
OPGELET! Er is een duidelijk verschil tussen ‘stille’ vlaggen (gestrekt) en ‘gezwaaide’ vlaggen! 

 

GROENE VLAG 
Baan is vrij. Deze vlag wordt gebruikt na een incident op het circuit om aan te geven 
dat alles weer normaal is. Ook voor Start opwarmronde bij gebruik door starter 

 

BLAUWE VLAG 
Stil: Teken dat een andere deelnemer u inhaalt. Ook zal een blauwe vlag stil 
getoond worden aan de piloot die de pits verlaat indien één of meerdere rijders op 
het circuit naderen. 
Gezwaaid: U wordt ingehaald of wordt gauw ingehaald door een snellere 
rijder. U mag deze rijder(s) niet hinderen. Blijf uw eigen rijlijn volgen.  De 
marshalls dienen te noteren dat gedurende de wedstrijd de blauwe vlag enkel mag 
getoond worden aan een motorrijder die op het punt staat ingehaald te worden door 
een rijder die minstens één ronde voorsprong heeft. De vlag wordt  alleen gezwaaid 
als de stille vlag al getoond werd aan de rijder tijdens de vorige ronde of op 
instructie van de wedstrijddirectie. (Het spreekt voor zich dat de regel ivm één ronde 
voorsprong vooral geldt voor wedstrijden. Gedurende een gewone trainingssessie 
kan deze vlag altijd opduiken om ongelukken te vermijden tussen de snelle en de 
iets tragere piloten). 

 

GELE VLAG. 
Stil: Gevaarsein: Op ieder moment. Blijf binnen de perken van uw rijvaardigheid. Er 
is een gevaar op of vlak naast de baan. Inhalen is verboden tot de plaats waar 
het gevaar is gepasseerd. 
Gezwaaid: Vertraag. Niet inhalen. Wees voorbereid om te stoppen. De piste is 
geheel of gedeeltelijk versperd. U mag slechts inhalen na het voorbijrijden van een 
groene vlag die het einde van de gevaarzone aanduidt. De gezwaaide gele vlag zal 
enkel getoond worden door de marshall die zich in de onmiddellijke nabijheid van 
het gevaar bevindt. Zij mogen in geen enkel geval een gevaar overdrijven. Indien 
een piloot een absoluut vertrouwen heeft in signalen, zal hij ze ook respecteren.  

 

RODE VLAG 
Stil: Stilgehouden op de baan of in de pitstraat  Stoppen. Doorrijden is niet 
toegestaan Gezwaaid: De training of  wedstrijd kan tussentijds worden gestopt. 
Alleen de wedstrijdleider neemt hiertoe de beslissing. In dat geval worden zowel aan 
de start-/finishlijn als bij de baanposten rode vlaggen getoond en (indien aanwezig) 
de (knipperende) rode lampen ingeschakeld. De deelnemers moeten direct hun 
snelheid verminderen en in rustig tempo terugkeren naar de pitstraat of naar een 
door officials aangegeven plaats.  

 

ZWARTE VLAG 
Dient getoond te worden samen met het rijdersnummer. Deze vlag toont de rijder 
met dit nummer, dat hij zich de volgende ronde in de pits moet melden bij zijn team.  

 

GEEL-ROOD GESTREEPTE VLAG. 
Sein dat het baanoppervlak ongewoon glad is geworden. Kan zijn door water, olie of 
andere ‘glijmiddelen’ zoals zand, grind, gras etc. 

 

ZWART-WIT GERUITE VLAG. 
Stopzettingssignaal:- einde van de wedstrijd of einde van de oefeningen, baan 
vrijmaken en terug naar de pits/rennerskwartier. 

 

 


