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2.5.

Upravljavec mora prekiniti manever v skladu novimi napotki takoj, ko jih dobi od signalista. Enako mora ravnati tudi v
primeru, če danih signalov ne razume.

2.6.

Pripomočki:
Upravljavec mora signalista razločno prepoznati s svojega mesta.
Signalist mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij npr. jopič, čelado, narokavnike in odsevne trakove ali
uporabljati signalni loparček.
Prepoznavna obeležja morajo biti svetlih barv. Vsa obeležja morajo biti iste barve, ki se lahko uporablja izključno v ta
namen.
C. Kodirani signali, ki se morajo uporabljati
Predhodna opomba:
Naslednji kodirani signali se morajo uporabljati za enake manevre v posameznih dejavnostih:

Pomen

Opis

A. Splošni signali
ZAÈETEK
Pozor! Ukaz za
zaèetek

Obe roki sta iztegnjeni vodoravno z
dlanmi naprej

STOJ
Motnja ali konec
operacije premikanja

Desna roka je dvignjena navpièno z
dlanjo naprej

KONEC
Konec operacije
premikanja

Obe roki sta sklenjeni v višini prsi

B. Navpièni premiki

DVIGNI

Desna roka je dvignjena, dlan je
obrnjena naprej in po zraku poèasi
opisuje kroge

SPUSTI

Desna roka je spušèena, dlan je
obrnjena navznoter in po zraku poèasi
opisuje kroge

NAVPIÈNA
RAZDALJA

Obe roki kaeta eleno razdaljo
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C. Vodoravni premiki

PREMIK NAPREJ

Obe roki sta upognjeni v komolcih z
navzgor obrnjenima dlanema in se
poèasi premikata proti telesu

PREMIK NAZAJ

Obe roki sta upognjeni v komolcih z
navzdol obrnjenima dlanema in se
poèasi premikata od telesa

DESNO
Premik v smer, ki jo
kae signalist

Desna roka je iztegnjena vodoravno z
navzdol obrnjeno dlanjo in s kratkimi
gibi kae v desno

LEVO
Premik v smer, ki jo
kae signalist

Leva roka je iztegnjena vodoravno z
navzdol obrnjeno dlanjo in s kratkimi
gibi kae v levo

VODORAVNA
RAZDALJA

Obe roki kaeta eljeno razdaljo

D. Nevarnost

NEVARNOST

Obe sta dvignjeni navpièno z dlanmi
obrnjenimi naprej

HITRO

Vsi gibi so hitri

POÈASI

Vsi gibi so poèasni
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