LS § 7. FOORITULEDE TÄHENDUS
Ümartuledega foor
reguleerib sõidukite, jalakäijafoori puudumisel aga ka
jalakäijate liiklust. Fooril on kolm
ümmargust tuld: ülal punane, keskel kollane, all roheline.
Erandina võidakse kasutada tulede rõhtasetusega
foori, millel on vasakul punane, keskel kollane ja paremal
roheline tuli.

Tuled tähendavad järgmist:
1) roheline lubab liikuda;
2) roheline vilkuv lubab liikuda, kuid teatab peatsest kollase tule süttimisest;
3) kollane keelab liikuda; peatumiseks ettenähtud kohast tohib edasi liikuda vaid juhul, kui seal
peatumine on
ilma liiklust ohustamata võimatu; kui tuli süttib hetkel, mil juht on ristmikul või ülekäigurajal, tuleb
liikumist
jätkata;
4) punane keelab liikuda;
5) punane ja kollane korraga keelavad liikuda ja teatavad peatsest rohelise tule süttimisest.

Nooltuledega foor
reguleerib sõidukite liiklust ristmikul. Foorituled on noolekujulised. Punane
ja kollane
tuli võivad olla ka ümmargused; sel juhul kantakse nendele noolte
kontuurid. Tuled asuvad püstjalt. Tulede
paigutus, põlemise järjekord ja tähendus on nii nagu ümartuledega fooril.
Rohelise nooltule põledes tohib sõita
noole suunas. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab äärmiselt
vasakpoolselt rajalt pöörata ka tagasi.

Lisasektsioonidega foor
reguleerib sõidukite liiklust ristmikul. Foori põhituled asuvad püstjalt nagu
ümartuledega fooril. Rohelise tule kõrval on ühel või mõlemal pool
lisasektsioon sõidusuunda näitava
nooltulega, mis põleb roheliselt. Kui lisasektsioonis põleb roheline nooltuli,
tohib sõita noole suunas mis tahes
põhitule põledes. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab äärmiselt
vasakpoolselt rajalt pöörata ka tagasi.
Lisasektsiooni kustunud nooltule ajal ei tohi sõita noole suunas. Foori rohelisele põhitulele võib olla
kantud noolkujutis, mis näitab lubatud sõidusuundi selle tule põledes.

Kollase vilkuva tulega foor
osutab reguleerimata ristmikku, ülekäigurada või muud ohtlikku kohta.

Ühissõidukifoor
reguleerib trammide ja teiste eri rajal sõitvate ühissõidukite sõitu. Fooris
on kolm püstjalt
asetsevat valget tuld. Ülemine tuli kujutab S-tähte, keskmine rõht- ja
alumine püstkriipsu. Viimase ülaots võib
osutada pöörde suunda. Sisselülitatud tuled tähendavad järgmist:
ülemine keelab sõita, keskmine keelab sõita ja
teatab tulede vahetumisest, alumine lubab sõita.

Ülesõidufoor
reguleerib liiklust raudteeülesõidukoha, kai, eritalituse
sõiduki väljasõidu koha ja lahtikäiva silla juures. Fooris
on kaks vilkuvat punast tuld. Tulede vilkumine keelab
edasi sõita. Raudteeülesõidukohal võidakse lisaks
kahele punasele vilkuvale tulele kasutada aeglaselt
vilkuvat valget tuld;
valge tule vilkudes võib raudteed ületada, punaste tulede vilkudes aga mitte. Ülesõidufooris võidakse
kasutada ka ainult punast ja rohelist tuld, mille tähendus on sama kui ümartuledega fooris.

Suunamuutefoor
reguleerib sõitu radadel, kus sõidusuund võib muutuda vastupidiseks. Kui
foori
vasakpoolses sektsioonis põleb kaldristikujuline punane tuli, siis on
keelatud sõita rajal, mille kohal foor asub.
Kui foori parempoolses sektsioonis põleb allasuunatud noole kujuline
roheline tuli, siis on lubatud sõita rajal,
mille kohal foor asub.
Võidakse kasutada ka vahesektsiooni, milles võib koos rohelisega vilkuda või pidevalt põleda ülalt kaldu
alla suunatud kollane nool. Vahesektsiooni noole põlemine näitab, et see sõidusuund suletakse
peatselt ja sellelt rajalt tuleb ümber reastuda noolega osutatavas suunas. Kui suunamuutefoor ei tööta ja
asub kahekordsete katkendjoontega tähistatud raja kohal, on sellele rajale sõitmine keelatud.

Jalgrattafoor
reguleerib jalgrataste, tasakaaluliikurite, pisimopeedide ja mopeedide
sõitu nendele eraldatud
rajal või jalgrattateel. Jalakäija ja jalgratta kujutisega foor reguleerib
jalakäijate, tasakaaluliikuri juhtide ja
jalgratturite liiklust. Foori kuju, tulede asetus ja tähendus on sama mis
ümartuledega fooril. Foori tuledel on jalgratta kujutis või jalakäija ja
jalgratta kujutis või ümartuledega fooriga kohakuti on lisateatetahvel
jalgratta kujutisega.

Jalakäijafoor
reguleerib jalakäijate ja tasakaaluliikuri juhtide liiklust. Jalakäijafoor
reguleerib ka jalgratturite
liiklust, kui jalgratta- ja jalgteel ei ole kasutatud jalgrattafoori. Foori
ülemises osas on punane jalakäija kujutis,
mis keelab jalakäijal ja tasakaaluliikuri juhil ületada sõiduteed, ja all
roheline jalakäija kujutis, mis lubab
jalakäijal ja tasakaaluliikuri juhil ületada sõiduteed.
Foor võidakse varustada helisignaaliga, mille katkendlik heli teatab, et põleb punane tuli, pidev heli aga, et
põleb roheline tuli. Jalakäijafoori ülemist punast jalakäija kujutisega tuld võib vajaduse korral dubleerida.

 Jalakäijate ja jalgratturite liiklust reguleerivate fooride juures võidakse kasutada sekundinäidikut,
mis teatab, mitu sekundit jääb aega tule vahetumiseni.
 Nõuded fooridele kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.

