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Solør MCK Roadracing 2022 
 

SPESIALREGLEMENT ROADRACING   

Pkt: 20.01.11 - Utdrag fra OPPFØRSEL UNDER TRENING  
 

1) Utøveren må adlyde flaggsignalene, lyssignalene hvis det blir brukt, og eventuelle opplysningstavler.  
2) Utøverne skal kjøre på en ansvarlig måte slik at de ikke forårsaker fare for andre konkurrenter eller deltagere, både på 

banen og i banedepotet (pit-line) Fartsgrensen i banedepotet (pit-lane) er 60 km/t. Utøverne må alltid følge 
forholdsreglene i reglementet. Alle brudd på disse reglene kan medføre straff av stevnelederen.  

3) Utøverne skal bare bruke banen og banedepotet. Hvis utøveren ved et uhell havner utenfor banen, kan utøveren kjøre 
inn på banen igjen på et sted som blir anvist av en funksjonær, som ikke gir noen fordel for ham. Funksjonærene kan 
assistere. Alle reparasjoner eller justeringer kan kun utføres av utøveren alene, og uten noen form for hjelp fra andre. 
Funksjonærene kan etterpå hjelpe utøveren å starte maskinen. 

4) Hvis utøveren får et problem med motorsykkelen av en slik art at han må avbryte treningen eller løpet, skal han ikke 
forsøke å kjøre i sakte fart tilbake til banedepotet, men skal forlate banen og parkere motorsykkelen på et trygt sted 
etter anvisning fra funksjonærene.  

5) Utøvere som i sakte fart returnerer til banedepotet for å utbedre feil, skal forsikre seg om at de holder seg godt 
utenfor idealsporet. Dette skal signaliseres ved å løfte opp en arm (fortrinnsvis VENSTRE arm).  

6) Utøvere kan kjøre inn i banedepotet under treninger og løp for å gjøre justeringer eller bytte dekk. Alle former for slikt 
arbeid må foregå i banedepotet i arbeidsområdet utenfor pit-boksene.  

7) En utøver får kun tillatelse til å starte løpet, frem til lederen har krysset start/mållinjen første gang. 
8) Utøvere som stopper motoren i banedepotet kan få hjelp av sine mekanikere til å starte motorsykkelen igjen eller ved 

bruk av hjelpemotor.  
9) Utøvere må ikke transportere en annen person på sin motorsykkel under trening og løp.  
10) Utøvere må ikke kjøre eller dytte sin motorsykkel mot kjøreretningen. Verken på banen eller i banedepotet, unntatt 

hvis han gjør det under ledelse av en funksjonær.  
11) Intet radiosignal av noe slag skal foregå mellom en utøver og andre personer i pit-line, pitboks eller banedepot. Kun 

signaler fra transponder, laptimer, GPS, leselige beskjeder fra pit-tavler eller kroppsbevegelser fra fører eller team er tillatt. 
Hjelmkameraer er ikke tillatt. 

12) Stopp på banen under trening og løp er forbudt.  
13) Starttreninger er kun tillatt, når det er trygt å gjøre dette. Men bare ved utkjøringen fra banedepotet (pit-

line exit), før man kommer ut på banen, eller etter at målflagget er vist under treninger og oppvarminger, 
og bare utenfor idealsporet.  

 

 Vålerbanen – NAF Trafikksenter AS 
Baneskisse m/ posteringer – Kjøreretning: MED klokka (clockwise). 

 
GULE piler er kjøreretning, BLÅ pil er utkjøring fra banedepot , mens RØD 

pil er innkjøring fra bane til banedepot. 

Banelengde: 2 274 meter 
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FLAGGSIGNALER: 
 

GRØNT FLAGG:  

Banen er klar. Dette flagg må vises på hver første 
treningsrunde, på observasjonsrunden og på 

oppvarmingsrunden. Etter det siste gule flagget skal 
grønt flagg vises stillestående, på den neste 

flaggposten.   
 

RØDT FLAGG: 

LØPET ELLER TRENINGEN AVBRYTES.  

Førerne kjører sakte inn i banedepotet. 

Rødt flagg kan også brukes til å stenge banen. 
 

GULT OG RØDT STRIPETE FLAGG:  

Olje, vann eller annet stoff som gjør denne delen av 

banen glatt. 
 

BLÅTT FLAGG:  

Du er i ferd med å bli tatt igjen av en raskere fører. 

Vist rolig, forteller flagget at en raskere fører nærmer 
seg. Svingende flagg forteller at den raskere føreren 

er i ferd med å passere deg. 
 

HVITT FLAGG:  

Det er et saktegående kjøretøy, ambulanse eller 

lignende kjøretøy på banen. Når det holdes rolig, 

forteller dette flagget at føreren må regne med å ta 
igjen kjøretøyet snart. Når flagget svinges, betyr det 

at føreren vil ta igjen kjøretøyet i denne flaggsonen.  
 

Den personen som er ansvarlig for servicekjøretøyet 
må forsikre seg om at flaggposten før punktet hvor 

kjøretøyet kommer inn på banen, blir gjort 
oppmerksom på situasjonen. 

Så snart kjøretøyet stopper på banen, skal det hvite 

flagget opprettholdes og det gule flagget skal også 
vises. 
 

SORT- OG HVITRUTET FLAGG:  

Slutt på løpet eller treningen. MÅLFLAGGET! 
 

NOEN ENKLE KJØRETIPS TIL 

DERE NYE: 
 

1. Hvordan forholde seg på sykkelen  
 Ikke stive armer, slipp ned skuldrene. 

 Føttenes plassering på fotpinnene. 

 Kjøreteknikk. Sittestillingen. Hvordan ”henge” 
og bruke kneet. 

 Forankring i sykkelen. 

 Se-teknikk. Bruk BLIKKET DITT. Se langt frem! 
 

2. Dekk 
 Kalde / varme dekk. 

 Kjøring på tørt underlag kontra vått. 

 Viktigheten av korrekt lufttrykk. 

GULT FLAGG: 

Fare på denne delen av banen.  
Når det svinges med flagget betyr det at faren er 

umiddelbart forestående og førerne må sette ned 
farten og være forberedt på å stoppe.  

FORBIKJØRING ER FORBUDT, før man har passert 
stedet hvor det grønne flagget vises. 

Under den siste inspeksjonsrunden ("grønnbil") skal 

det gule flagget bli vist på den eksakte plassen hvor 
flaggvakten vil bruke flagget under trening og løp. 
 

Hvis en fører som blir tatt igjen med en runde i en 
”gulflagg sone” blir passert, vil juryen se individuelt på 

hver situasjon og bestraffe deretter.  
 

SORT FLAGG:  

Dette flagget benyttes for å gi ordre til kun en fører 

og vises sammen med førerens startnummer. 

Føreren skal stoppe i banedepotet ved slutten av 
inneværende runde, og kan ikke starte om igjen. 

Brukes kun på ordre fra stevneleder 
   

SORT FLAGG M/ ORANSJE SIRKEL: 

Vises sammen med førerens startnummer, hvite siffer 

(diam. 40 cm): på sort plate. Brukes kun på ordre fra 
stevnelederen. 

Dette er informasjon om at kjørerens/førerens 

motorsykkel har mekaniske/ tekniske problemer/feil 
av en slik art at han er til fare for seg selv og andre, 

og at han øyeblikkelig må forlate banen. 
Svart flagg med oransje sirkel skal vises sammen med 

førerens startnummer av stevnelederen på høyde med 

/ ved mållinjen. Om nødvendig av flaggvaktene langs 
banen, men bare på ordre fra stevnelederen. 
 

HVITT FLAGG M/ DIAGONALT RØDT KRYSS:  

Regndråper på denne delen av banen. Dette flagget 
skal holdes rolig på den aktuelle flaggposten.  
 
 

3. Opptreden ved avkjøring / velt 
 Ved å slippe taket i styret, sparer man både seg 

selv og sykkelen. 

 HUSK!  Ved velt, BESØKE sykestua uansett om 
du er skadet eller ikke. Ta med hjelmen! 

 

4. Sykkeloppsett 
 Skaffe rede på hvordan sykkelen oppfører seg. 

 Kjenn etter om det er noe som virker 
"unormalt"; dempingen, understyring eller 
andre "rare" ting. 

 Oppsett / justering av dempere er VANSKELIG, 
men det er mulig å gjøre dette dersom man selv 
kan beskrive hvordan sykkelen oppfører seg. 

 

HUSK! Vær ikke redd for å spørre oss. 
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Banelengde: 2 274 meter  
Banerekord MC: Ole Bjørn Plassen, Nidhogg RRK, Yamaha R1 – 0:56.397 – 22.08.2021 
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