
CTIF Palokuntanuorten kilpailu

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN
PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU

Tarvittavat tuomarit
Varusteet Pukeutuminen

Viestin päätuomari Starttipistooli+panokset
(varauduttava n. 10
panosta/joukkue),
kuulosuojaimet, valkoinen ja
punainen lippu, kynä,
juotavaa, sateenvarjo

Palokuntapuku

2 ajanottajaa molemmilla sekuntikellot,
juotavaa, sateenvarjot

(Palokuntapuku)

1-2 lähettiä sateenvarjot
9 ratatuomaria valkoinen ja punainen lippu,

juotavaa, sateenvarjot
(Palokuntapuku)

(1 varatuomari) (Palokuntapuku)

Viestin päätuomarin tehtävät
Viestin päätuomari vastaa viestikilpailusta ja radan sääntöjenmukaisuudesta. Päätuomari
kouluttaa ratatuomarit tehtäviinsä ja tarkastaa radan yleensä jo perjantai-iltana.

Kilpailussa joukkue marssii kilpailualueelle yksikönjohtajan johdolla ja ilmoittautuu
päätuomarille.

Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Varmistuttuaan, että ajanottajat ovat valmiina, päätuomari asettuu lähtöviivan sivulle (voi vielä
varmistaa kilpailijalta kysymällä onko tämä valmis) ja komentaa ”Paikoillanne – laukaus.
Varaslähtöä varten päätuomarin on varmistettava, että pistoolissa on aina vähintään kaksi
panosta.

Mikäli joukkue tekee varaslähdön, keskeytetään juoksu toisella laukauksella ja joukkue palaa
paikoilleen. Kolminkertainen varaslähtö aiheuttaa hylkäämisen.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa antaa
kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun. Viimeisen juoksijan saavuttua maaliin, ratatuomari juoksee
välittömästi viestin päätuomarin luo ja ilmoittaa mikä virhe on kyseessä.

Päätuomari täyttää arviointilomakkeen ja lähetti toimittaa sen välittömästi tuloslaskentaan.

Kilpailusuorituksen aika otetaan kahdella sekuntikellolla, joiden aritmeettisesta keskiarvosta
määräytyy kilpailujoukkueen aika. Sekuntikelloilla otettu aika kirjataan sekunnin
kymmenesosan tarkkuudella. Mikäli toinen ajanottajista epäonnistuu, niin käytetään toisen
ottamaa aikaa
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Nimi Tehtävä
Päätuomari

Ajanottaja

Ajanottaja

1 ratatuomari

2 ratatuomari

3 ratatuomari

4 ratatuomari

5 ratatuomari

6 ratatuomari

7 ratatuomari

8 ratatuomari

9 ratatuomari

lähetti

lähetti
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1. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Ensimmäinen juoksija juoksee kiipeilyseinälle ja kiipeää sen yli, ottaa maasta suihkuputken
(juoksusuuntaan nähden vasemmalla), juoksee toisen juoksijan luo ja antaa tälle
suihkuputken. Kiipeilyseinällä käsien on kosketettava vähintään puolia 3 ja 4 ja jalkojen puolia
1 ja 2. Käsien otteen tulee olla ”kiipeilyote” (pelkkä puolan ”läpsäisy” ei riitä). Tämä koskee
sekä ylös- että alasnousua.

Ensimmäisen juoksijan on luovutettava suihkuputki seuraavalla kilpailijalle ennen 37,5 metrin
merkkiä.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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2. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Ensimmäisen juoksijan on luovutettava suihkuputki toiselle juoksijalle ennen 37,5 metrin
merkkiä. Toinen juoksija juoksee kolmannen luo ja antaa tälle suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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3. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Kolmas juoksija juoksee kiepitetyn työletkun luo ja sijoittaa sen viiden metrin päässä olevalle
puualustalle, juoksee neljännen juoksijan luo ja antaa tälle suihkuputken. Letkua, joka on
varustettu kantohihnalla, ei tarvitse ottaa kantohihnasta kiinni. Letkun tulee maata
kokonaisuudessaan puualustan päällä (sääntötarkennus 2008 Wels). Kantohihnan tekstiili ja
metalliosan ei tarvitse olla puulevyn päällä.

Suihkuputken luovutuksen tulee tapahtua 100 metrin merkkiviivan jälkeen.

Kilpailija ei saa koskea letkukieppiin, ennen kuin on saanut suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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4. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Kolmannen juoksijan on luovutettava suihkuputki neljännelle juoksijalle rataosuuden
ensimmäisellä puoliskolla ennen 125 metrin merkkiä. Neljäs juoksija juoksee viidennen luo ja
antaa tälle suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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5. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Neljännen juoksijan on annettava suihkuputki viidennelle ennen estettä. Viides juoksija alittaa
esteen pudottamatta rimaa. Jos rima putoaa, se voidaan laittaa paikalleen (kilpailija laittaa) ja
suorittaa tehtävä uudelleen. Kilpailija juoksee kuudennen luo ja antaa tälle suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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6. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Viidennen juoksijan on annettava suihkuputki kuudennelle ennen estettä. Kuudes juoksija
ylittää esteen pudottamatta rimaa. Jos aita kaatuu, se voidaan nostaa pystyyn (kilpailija
nostaa) ja suorittaa tehtävä uudelleen. Kilpailija juoksee seitsemännen luo ja antaa tälle
suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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7. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Saatuaan suihkuputken, seitsemäs juoksija juoksee käsisammuttimen luo, nostaa sen ja vie
sen puulevyn päälle. Jos käsisammutin kaatuu ennen kuin kilpailija on luovuttanut
suihkuputken, hän voi nostaa sen pystyyn. Jos se kuitenkin jää kumoon, lasketaan
virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu ohjeiden mukaan (10
lisäsekuntia jokaisesta tapauksesta). Virhepisteitä ei lasketa, jos käsisammutin kaatuu vaihdon
jälkeen. Seitsemännen kilpailijan on luovutettava suihkuputki ennen 325 metrin merkkiä.

Kilpailija ei saa koskea sammuttimeen, ennen kuin on saanut suihkuputken.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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8. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailusuoritus
Kahdeksannen juoksijan on saatava suihkuputki ennen 325 metrin merkkiä ja luovutettava se
yhdeksännelle juoksijalle ennen 365 metrin merkkiä.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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9. Ratatuomarin tehtävät
Päätuomari komentaa kilpailujoukkueen radalle. Päätuomarilla ja ratatuomareilla on punainen
lippu ylhäällä, kunnes joukkue on asettunut paikoilleen. Ratatuomari nostaa valkoisen lipun
merkiksi, että joukkueen jäsen on valmiina kilpailusuoritukseen Kun kaikki ratatuomarit ovat
nostaneet valkoisen lipun ylös, päätuomari heiluttaa valkoista lippua päänsä yläpuolella, jonka
jälkeen ratatuomarit laskevat oman lippunsa alas.

Kilpailija asettaa letkut valmiiksi jakoliittimen luo pystyyn.

Kilpailusuoritus
Kahdeksannen kilpailijan on luovutettava suihkuputki ennen 365 metrin merkkiä. Juoksija
juoksee työletkujen luo, jotka hän kytkee yhteen. Toisen pään hän liittää jakoliittimeen ja
työjohdon toiseen päähän hän liittää suihkuputken. Liitinpuoliskoiden tulee olla kytkettynä
molemmilla liitinleuoilla, eivätkä ne saa aueta suorituksen aikana. Liitettyään suihkuputken
kilpailija juoksee maaliin ja laittaa suihkuputken maahan. Suihkuputken liitin täytyy olla
kokonaisuudessaan maaliviivan yli. Suihkuputki ei saa irrota. Jos letkut kaatuvat, kun lähtö on
tapahtunut tai jos liittimet siirtyvät, ilman että kukaan niitä liikuttaa, ei kilpailija saa jättää 350
metrin paikkaa korjatakseen letkuja. Tätä ei saa kuitenkaan lukea virheeksi. Suihkuputken
tulee olla liitettynä työletkun avoimeen päähän ennen maalilinjaa.

Suihkuputkea (viestikapulaa) saa kantaa mielensä mukaan, paitsi suussa.

Kilpailijan on heti luovutettuaan suihkuputken (viestikapulan) poistuttava radalta. Kilpailijoiden
on juostava omilla radoillaan eivätkä he saa häiritä naapuriratojen juoksijoita. Tämä koskee erityisesti
niitä, jotka juoksevat vaihdon jälkeen ulos alueelta. Jos juoksija tahallaan häiritsee toisten ratojen
juoksijoita, kilpailujen johtaja voi hylätä kilpailuyksikön.

Jos kilpailija ottaa kolme tai useamman askeleen oman ratansa ulkopuolella, katsotaan se virheeksi
(sääntötarkennus), josta lasketaan virhepisteet, kuten kohdassa este tai tehtävä, jota ei ole suoritettu
ohjeiden mukaan.

Virheen merkiksi tuomari nostaa ylös punaisen lipun. Tuomari ei saa koskea mihinkään,
kutsuu kilpailijan ja päätuomarin luokseen ja osoittaa tapahtuneen virheen. Tuomarit eivät saa
antaa kilpailusuorituksen aikana mitään neuvoja kilpailijoille. Mikäli virhettä ei tapahdu, tuomari
nostaa ylös valkoisen lipun.
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