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RATATUOMARIOHJE

Yleistä
Tervetuloa Porsche-kilpailun toimitsijaksi.

Ennen kilpailun alkua:
1. Lue tämä ohje huolella ja tarvittaessa kysy 

lisätietoja  tai  tarkennuksia  kilpailun 
johdolta.

2. Tarkista,  että  valvontapisteeltäsi  löytyy 
tarvittava materiaali.
• Liput (2 kelt., vihr., valk., sin., raid., pun.)
• Radio
• Pöytäkirja
• Tulensammutin

• Imeytysjauhe
• Harja

3. Tarkista,  että  rata on kunnossa valvonta-
alueellasi.

4. Tutustu sammuttimen käyttöohjeeseen
5. Ilmoita  radiolla  kilpailun  johdolle,  että 

pisteesi on toimintavalmiina.

Kiitos,  että  mahdollistat  turvallisen  ratakil-
pailun järjestämisen.

Radan valvonnan tehtävät 1

Moottorirata on jaettu valvonta-alueisiin siten, 
että jokainen radan osa on valvonnan alaisena 
ja jokainen valvontapiste on näköyhteydessä 
edelliseen  sekä  seuraavaan  pisteeseen. 
Lisäksi  valvontapisteen  on  oltava  selvästi 
kilpailijoiden havaittavissa, mutta turvallisesti 
sijoitettuna.

Valvonnan tehtävänä on:
• taata ratakilpailun läpivienti  turvallisesti  ja 

sääntöjä noudattaen
• ilmoittaa kilpailijoille lippumerkein vaaroista 

ja esteistä
• ilmoittaa kilpailun johdolle pisteen valvonta-

alueella sattuneista ajovirheistä ja onnetto-
muuksista

• ilmoittaa  kilpailun  johdolle  ensiapu-  tai 
muun  erityishenkilöstön  tarpeesta  alueella 
sekä  selvittää  ja  puhdistaa  rata  onnetto-
muuden jälkeen

• ottaa selville  syy kilpailijan pysähtymiseen 
ja  poistaa  auto  turvallisesti  radalta  sekä 
ilmoittaa toimenpiteestään kilpailun johdolle

• valvoa ajotapaa ja virheellistä ajoa
• pitää  pöytäkirjaa  kaikista  havainnoista  ja 

toimenpiteistä  sekä  luovuttaa  pöytäkirja 
kilpailun johdolle.

Ratatuomarin on oltava jatkuvasti yhteydessä 
radioitse muihin valvontapisteisiin ja kilpailun 
johtoon  sekä  noudatettava  viipymättä 
kilpailun  johdon  antamia  ohjeita  ja 
määräyksiä. Ratatuomari saa poistua kilpailu-
paikalta vain kilpailunjohdon luvalla.

Havaitessaan  valvonta-alueellaan  tapah-
tuman,  joka  ei  kuulu  normaaliin  kilpailutoi-
mintaan, ratatuomari tekee merkinnän pöytä-
kirjaansa. Pöytäkirjaan merkitään:
• kellonaika
• kilpailijan numero
• lyhyt kuvaus tapahtumasta

Mikäli  tapahtuma  on  sellainen,  että  siitä  on 
syytä ilmoittaa johdolle, se tehdään antamalla 
lyhyt ja täsmällinen radioviesti.

Mikäli  valvonta-alueella  tapahtuu  kolari  tai 
paha ulosajo, tulee siitä tehdä ensin ilmoitus 
johdolle ja vasta sitten tehdä pöytäkirjamer-
kinnät. Muutenkin on ensisijaisesti hoidettava 
tarvittava  liputus  ja  vasta  toissijaisesti 
huolehdittava pöytäkirjamerkinnöistä.

Kilpailun  sääntöjenmukaisen  läpiviennin 
varmistamiseksi  on  ratatuomareiden 
tehtävänä  valvoa  kilpailijoiden  ajotapaa  ja 
raportoida  virheellisestä  ajosta,  esimerkiksi 
peittelystä,  kiilaamisesta,  lippumerkkien 
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noudattamatta  jättämisestä,  yhteen  osumi-
sesta  sekä  radan ulkopuolella  käymisestä  ja 
oikaisuista.

Mikäli  valvonta-alueelle  jää  auto   keskey-
tyksen seurauksena, tulee pisteen henkilökun-
nasta  yhden  mennä  sammuttimen  kanssa 
auton  luokse.  Auto  on  mahdollisuuksien 
mukaan  pyrittävä  siirtämään  turvalliseen 
paikkaan. Siirtoa ei saa suorittaa, mikäli siitä 

aiheutuu  vaaraa.  Mikäli  kuljettaja  ei  saa 
autoaan  käyntiin,  on  hänen  poistuttava 
autosta turvalliseen paikkaan. Mikäli auto jää 
vaaralliseen  paikkaan,  on  tästä  ilmoitettava 
johdolle.

Kilpailijoilla on velvollisuus noudattaa ratatuo-
marin ohjeita myös auton ja itsensä siirtämi-
seksi turvaan sekä avustaa siinä.

Lippumerkinannot 2 3

Kilpailun johtaja ja valvontapisteet  käyttävät 
lippumerkinantoja  varmistaakseen  kilpaili-
joiden turvallisuuden ja vaatiakseen sääntöjen 
noudattamista. Merkinannot näytetään erivä-
risillä  lipuilla  mahdollisesti  valomerkkejä 
lisänä käyttäen.

Valvontapisteissä näytettävät liput

Valvontapisteen  henkilöstö  näyttää  lippuja 
joko paikallaan pidettyinä tai heilutettuina.

Heilutettuna  näytettäessä  on  lippua  heilu-
tettava  selkeästi,  jotta  lipun  väri  erottuisi 
selkeästi  radalle.  Lippu liehuu selkeästi auki, 
kun lipun varren kärki tekee ilmassa korkeaa 
kapeaa kahdeksikkoa.

Paikallaan olevaa lippua näytettäessä on syytä 
pitää toisella kädellä kiinni lipun alareunasta, 
jolloin merkinannon näkyvyys paranee.

Keltainen  lippu  on 
vaaran  merkki.  Kel-
taista  lippua  näytetään 
heilutettuna  tavallisesti 
vain  välittömästi 
estettä  ennen  olevassa 

valvontapisteessä.  Kuitenkin  joissain  tapauk-
sissa  kilpailun  johtaja  voi  määrätä  keltaisen 
lipun näytettäväksi useammassa kuin yhdessä 
tapahtumapaikkaa  edeltävässä  valvontapis-
teessä.

Yksi  heiluva  keltainen  lippu:  radan  reuna-
alueella  tai  osittain  radalla  on  este.  Kaksi 
heiluvaa  keltaista  lippua:  este  tukkii  radan 
joko kokonaan tai osittain.

Kahta  keltaista  lippua  heilutetaan  aina  kun 
radalla on ihmisiä, joko ratahenkilökuntaa tai 
keskeyttänyt  kilpailija  autossaan,  tai  silloin 
kun ajolinjalla on este, esimerkiksi auto, suuri 
auton osa tai  jotain radan reunuksesta. Yksi 
keltainen riittää, mikäli este on poissa ajolin-
jalta

Pisteen alueella olevasta vaarasta varoitetaan 
heiluttamalla  lipulla  kahden  kierroksen  ajan, 
minkä jälkeen esteen katsotaan muuttuneen 
pysyväksi ja liputus lopetetaan, jollei kilpailun 
johtaja toisin määrää.

Ohittaminen  on  kielletty  ensimmäisen 
keltaisen  lipun  ja  tapahtumapaikan  jälkeen 
näytettävän  vihreän  lipun  välillä.  Lisäksi 
keltaisen  lipun  vaikutusalueella  on 
alennettava  nopeutta  sekä  valmistauduttava 
väistämään tai pysähtymään.

Vihreä  lippu  kertoo, 
että rata on vapaa. Sitä 
heilutetaan  aina  kun 
edellisessä pisteessä on 
keltainen  lippu  heilu-
massa.

Kilpailun  johtajan  päätöksellä  voidaan  lipulla 
osoittaa myös lämmityskierroksen tai  harjoi-
tuksen alkamista.

Vihreää  ja  keltaista  lippua  ei  saa  näyttää 
samanaikaisesti valvontapisteellä.

Sinistä  lippua  heilutetaan  kuljettajalle 
merkiksi siitä, että häntä ollaan ohittamassa. 
Lipulla  on  eri  merkitys  riippuen  siitä,  onko 
kyseessä harjoitus vai kilpailu.
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Harjoituksissa  lippua 
näytetään  hitaammalle 
autolle  merkiksi  siitä, 
että  nopeammalle 
autolle  pitää  antaa 
tietä.

Kilpailussa  lippua  heilutetaan  autolle,  jota 
ollaan ohittamassa kierroksella. Takaa tuleva 
auto  on  tämän  jälkeen  päästettävä  ohitse 
ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden tullen.

Ratavarikolta lähdössä olevalle kuljettajalle on 
aina  näytettävä  paikallaan  olevaa  lippua 
merkiksi radalla lähestyvästä liikenteestä.

Sinistä  ja  keltaista  lippua  ei  saa  näyttää 
samanaikaisesti valvontapisteellä.

Valkoinen  heilutettu 
lippu osoittaa  kuljetta-
jalle,  että  hänen 
edellään  radalla  on 
huomattavasti  hitaampi 
ajoneuvo  kyseisen 

valvontapisteen rataosuudella.

Kun valkoista lippua näytetään samaan aikaan 
keltaisen lipun kanssa, antaa valkoinen lippu 
luvan ohittaa hitaasti liikkuva ajoneuvo.

Keltapunaraidallinen 
lippu  osoittaa,  että 
lipun  jälkeen  olevalla 
radan osuudella pito on 
alentunut,  esimerkiksi 
öljyn takia.

Lippua näytetään paikallaan pidettynä, toisella 
kädellä  lipun  alareunasta  kiinni  pitäen, 
vähintään neljän kierroksen ajan, ellei radan 
pinnan pito palaudu normaaliksi ennen sitä.

Punaista  lippua  heilu-
tetaan  vain  kilpailun 
johtajan  käskystä,  kun 
harjoitus  tai  kilpailu 
keskeytetään.  Kaikkien 
kilpailijoiden on välittö-

mästi  hiljennettävä  vauhtiaan,  valmistau-
duttava pysähtymään ja ajettava ratavarikolle 
tai kilpailun säännöissä määrättyyn paikkaan. 
Ohittaminen on kielletty.

Viestiohje
Pidä  puhelin  päällä  ja  sijoita  se  siten,  että 
kuulet viestit koko ajan. Puhu vain todelliseen 
tarpeeseen.  Harkitse  ennen  yhteydenottoa, 
mitä  aiot  sanoa.  Kielenkäytön  tulee  olla 
mahdollisimman selkeää, lyhyttä ja asiallista. 
Älä huuda, puhu normaalilla äänelläsi ja noin 
5 – 10 sentin etäisyydellä mikrofonista. Muista 
tangentin  oikea  käyttö:  tangentti  pohjaan, 
odota sekunti, puhu vasta sitten.

Kun  haluat  kutsua,  sano  ensin  kutsuttavan 
tunnus ja sen jälkeen oma tunnus.

Esim: ”Johto – Piste yksi kutsuu.”

Kun vastaat kutsuun, mainitse oma tunnus.

Esim: ”Johto kuulee.”

Odota  aina  vastausta  kutsuusi,  ennen  kuin 
kerrot varsinaisen viestisi.

Radioviesteissä on selkeästi  kerrottava,  mitä 
on tapahtunut. Esim:

“Pisteellä  2  auto  numero  3  ohitti  keltaisella 
lipulla auton numero 4.”

“Pisteellä  2  auto  numero  3  ajoi  ulos  ja 
keskeytti.  Kuljettaja  pois  autosta  ja  auto 
turvallisesti pois radalta.”

“Pisteellä  2 autot  numero 3 ja  4 törmäsivät 
yhteen.  Autot  ovat  vaarallisesti  ajolinjalla. 
Pisteellä tuplakeltaiset.”

Puheenvuoroa lopettaessa ei tarvitse mainita 
”kuuntelen”  tai  muitakaan  loppukaneetteja. 
Kuuntele  aina  vastapuolen  lähetys  loppuun. 
Lopeta yhteys selvästi. Esim: ”Loppu.”

Viestiliikenteessä on noudatettava viestikuria. 
Turha liikenne tukkii kanavat ja tärkeät viestit 
voivat jäädä saapumatta perille. Mikäli liiken-
teeseen  aiheutuu  häiriötä  tai  puhelin  “ei 
muuten vaan mukamas toimi”,  viestiliikenne 
hoidetaan  GSM-puhelimien  avulla,  kunnes 
toimiva puhelin on toimitettu pisteelle.

Valvontapisteellä tulee olla miehitys ja puhelin 
päällä  kunnes  kilpailunjohdolta  tulee  lupa 
poistua. Kilpailun jälkeen  puhelin palautetaan 
annettavien ohjeiden mukaan.
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PRCF:n kilpailuissa on ratatuomareiden ilmoi-
tettava  radioitse  kilpailun  johdolle  aina 
seuraavista asioista:
• Virheellinen ajotapa
• Ulosajo
• Osittainen ulosajo
• Keltaisen lipun noudattamatta jättäminen
• Sinisen lipun noudattamatta jättäminen
• Yhteenajo
• Keskeytys
• Radalla on vaarallinen este

• Autossa on vaarallinen vika

Vain  varmat  tapaukset  tulee  raportoida. 
Epävarmoissa  tilanteissa  selvitetään  vierei-
seltä  valvontapisteeltä,   näkivätkö  he 
tilanteen paremmin.

Mikäli  pisteen alueella on tilanne, joka vaatii 
tuplakeltaiset  on ja  viereinen piste  huomaa, 
että  kyseinen  piste  ei  ole,  esimerkiksi 
kiireestä  johtuen,  viestittänyt  tilanteesta,  on 
sen  ilmoitettava  tapahtumasta  kilpailun 
johdolle.

Muista toimia turvallisesti.

Jos joudut menemään radalle, pidä aina katse 
autojen tulosuuntaan – myös taukojen aikana!
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