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M
oto nr:

Flöggun

Í þessari keppni eru allir keppendur beðnir um aðstoð við flöggun á 
einu Moto.
 
Hver keppandi, annað hvort sjálfur eða einhver fyrir hans hönd, skal 
sjá um flöggun á einu Moto sem tilgreint er hér að neðan.
 
Vinsamlegast athugið að keppni getur ekki hafist fyrr en allar 
FLAGGARA-stöður í öllum Motoum hafa verið mannaðar.  
Það er því afar mikilvægt að keppendur sinni þessu hlutverki 
samviskusamlega.

Gefið ykkur á tal við yfirflaggara ef uppgefinn tími hentar ekki. 
 
Þökkum aðstoðina,
Mótstjórn
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Flaggarastaðir í Álfsnesbraut

Vinsamlegast athugið!

• Skiljið flaggið ávallt eftir 
upprétt á flaggstað.

• Fjarlægið grjót sem 
kunna valda hættu úr 
brautinni. 

• Flaggstaðir keppenda eru 
merktir grænir.
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Flaggreglur MSÍ 

Stærð flagga skal vera a.m.k. 60 x 80 cm, nema rauða flaggið skal vera a.m.k. 80 x 100 
cm. Start flagg skal vera veifa a.m.k. 60 x 80 cm sem ekki getur skapað rugling við 
flöggin hér að neðan. Heimilt er að nota köflótt flagg eða grænt flagg. 

Flagg Lýsing 
Köflótt flagg, svart hvítt Notað þegar æfingu, riðli eða keppni er lokið. 

Svart flagg.  
Veifað og beint að keppanda. 

Viðkomandi skal aka rakleitt í viðgerðarsvæði. 

Gult flagg. 
Haldið hreyfingarlausu. 

Í brautinni er hindrun keppandi gæti ýtrustu varúðar og 
hægi á ökutæki sínu. 
Bannað er að stökkva palla. Framúrakstur er einnig 
stranglega bannaður. 

Gult flagg. 
Veifað 

Í brautinni er hætta, keppandi skal vera tilbúin að stöðva 
ökutæki. 
Bannað er að stökkva palla. Framúrakstur er einnig 
stranglega bannaður. 

Rautt flagg Keppnin hefur verið stöðvuð og skal keppandi þá aka með 
ýtrustu varúð, inn á viðgerðarsvæði og bíða frekari 
fyrirmæla frá keppnishaldara. 

Blátt flagg Ábending til keppenda um að hann hindri framúrakstur og 
skal hann þá skilyrðislaust víkja. 

Grænt flagg Brautin er greiðfær. 

Brot á flaggreglum geta varðað refsingum, jafnvel brottvísun úr keppni. 

Reykjavík, maí 2008 
Motocross & Enduronefnd MSÍ 
www.msisport.is 


