
Pokyny pro jízdu na okruhu 
 
Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat 
některá základní pravidla bezpečné jízdy po okruhu. Začněte pomalu nesnažte se 

trhnout traťový rekord v prvním kole. Může to dopadnout špatně   . 
 
Najetí na trať:  

Při vjezdu na dráhu nesmíte ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždíme tak, aby se nekřížila naše dráha s jezdci, kteří 
již jedou po okruhu obvykle mnohem vyšší rychlostí. 
 
Chování na trati:  

1. Sledujte dění na dráze vpředu a to co se děje za vámi vás nezajímá (zrcátka jsou nepřítel pokud to jde 
je dobré je odmontovat nebo sklopit). 

2. Snažte se chovat předvídatelně. Neměňte náhle bez důvodu stopu a rychlost ostatní to bude mást a 
vytvářet nebezpečné situace. 

3. Jeďte plynule, zvolené tempo není podstatné ostatní pokud budou rychlejší vás předjedou. 
4. V případě problému dejte ostatním najevo, že se něco s vámi děje (zpravidla zdvižení levé ruky). 

Pokud není problém vážný zajedete při první příležitosti do boxů. V případě vážného problému 
odstavíme motorku u ochranných svodidel a opustíme trať. Motorka bude odvezena maršály s vámi 
do boxů. Zastavení na dráze je přísně zakázáno!!!! 

5. Pokud dojde k nehodě a jste toho schopni dojděte do bezpečné zóny za svodidly maršálové motorku 
odstraní a zajistí i vaše případné ošetření. Zastavení u nehody je zakázáno!!! Vytváříte tím další 
nebezpečí pro ostatní. Pomoc zraněnému a odstranění havarované motorky je práce maršálů a 
lékařské služby!!!  

 
Sjetí z trati: 
Trat opouštíme tak, že dáváme včas ostatním jezdcům signál zdvižením levé ruky nebo nohy.  Poté můžeme 
lehce zvolnit a opustíme ideální stopu. Najedeme na boxovou uličku a zde dodržujeme povolenou rychlost 
dle značení. 
 
Vlajková signalizace na trati: 
Vlajková signalizace je jediný způsob, jak informovat jezdce o dění na trati. Pro je důležité sledovat pozice 
maršálů, jejich signalizaci a důsledně ji dodržovat. 
 

1. Zelená vlajka - Mohu volně pokračovat. 
2. Žlutá vlajka - Nebezpečí na trati dbáme v daném úseku zvýšené pozornosti. Zákaz předjíždění 

ostatních jezdců.  
3. Modrá vlajka – Signál pro pomalejšího jezdce, že je za ním někdo výrazně rychlejší, kterému 

umožňujeme předjetí. 
4. Černá vlajka s oranžovým kruhem - Tato vlajka spolu se startovním číslem jezdce značí mechanickou 

závadu na jeho stroji (např. unikající olej apod.), která může ohrozit jiné jezdce. Jezdec musí 
okamžitě opustit trať. 

5. Žluto červená pruhovaná vlajka - Snížená přilnavost trati (na trati je voda, olej, hlína apod.). 
6. Bílá vlajka s diagonálním červeným křížem - Kapky deště v této části trati. 
7. Červená vlajka - Závod nebo trénink je přerušen a jezdci se musí pomalým tempem vrátit do boxů. 
8. Šachovnicová vlajka - Mávání touto vlajkou na cílové čáře značí konec závodu nebo tréninku.  


