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Gokart Flag  

 

Nationalflag 
Heat starter med startflag eller 
lyssignal. 

 

Gult flag 
Fare, delvis eller fuldstændig 
blokering af banen, nedsæt 
hastigheden og vær evt. klar til at 
standse. 
Overhaling eller positionsskifte må 
ikke foretages indtil næste flagpost. 

 

Grønt flag 
Klar bane. 

 

Rødt flag 
Omgående fuld stop for alle kørere. 
Flaget må kun anvendes af 
dommeren, løbslederen eller dennes 
stedfortræder. 

 

Sort flag og nummertavle 
Flaget betyder: udelukkelse af heatet / 
eller resten af arrangementet. Køreren 
med pågældende nummer skal køre i 
depot først gang depotindkørslen 
passeres. 

Køreren skal umiddelbart efter heatet 
henvende sig til løbslederen, som 
afhængig af dommerens afgørelse 
giver tilladelse til genstart eller ej. 
Flaget må kun anvendes af 
dommeren, løbslederen eller dennes 
stedfortræder. 

 

Blåt flag med rødt kryds og 
nummertavle 
Køre med pågældende nummer skal 
omgående køre i depot/pit. 
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Sort flag med orange diskos og 
nummertavle 
Køreren med pågældende nummer 
har mekanisk fejl og skal straks køre i 
depot/pit. 
Når reparationen er udførte, må 
køreren starte igen. 
Hvis flaget gives på sidste omgang, 
skal køreren ikke køre i depot/pit. 

 

Sort / hvidt ternet flag 
Konkurrence /træning slut. 
Kør i depot/pit. 

 

Grønt flag med gult kryds 
Omstart. 

 

Sort / hvidt flag med nummertavle 
Advarsel til køreren med det 
pågældende nummer for usportslig 
kørsel. 

 

Hvidt flag 
Redningskøretøj på banen. 
Hastigheden skal nedsættes og 
positionsskifte må ikke finde sted. 

 
 
 
 

 
 

 

Blåt flag 
Vises til kører, der er mindst 1 
omgang bagud.  
Flaget betyder: En hurtigere kører er 
ved at overhale dig. Hold din linie 
idet du ikke må forhindre overhaling.
 
Glat bane 
Glat føre – Olie/vand på bane. 
 
 
 
Sidst omgang 
Førende kører er begyndt på sidste 
omgang. 

 


