Sulkavan moottorikerhon Haukkamäen rata-alueen järjestyssäännöt 2013.
1.

Sallitut ajoajat
1. Sallitut ajoajat on ilmoitettu kerhon web sivuilla
http://sulkavanmoottorikerho.net/motocrossrata. Tarkista ennen ajoa sivuilta
myös mahdolliset poikkeukset.
2. Ajoaikoja on ehdottomasti noudatettava ympäristöluvan ja naapurisovun
vuoksi.

2.

Ajo-oikeus
1. Ajo-oikeus on kerhon jäsenillä, jotka ovat maksaneet kerta- tai vuosimaksun.
2. Kerhoon kuulumattomat voivat lunastaa ajo-oikeuden maksamalla
kertamaksun.
3. Maksuohjeet löytyvät kerhon web sivuilta
http://sulkavanmoottorikerho.net/motocrossrata.

3.

Vakuutukset
1. Tieliikennelain mukaisesti kaikissa ajoneuvossa, joita ei käytetä suljetulla
alueella on oltavat voimassa oleva liikennevakuutus. Liikennelain tulkinnan
mukaan rata-alue ei ole suljettu alue, joten liikennevakuutus on oltava
voimassa kaikissa ajoneuvoissa, joita käytetään rata-alueella
2. Kilpailuissa on oltava voimassa oleva ajajalisenssi, joka sisältää myös
vakuutuksen. http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/ajajalisenssien_ostaminen/.
Kerhon sisäisissä kilpailuissa riittää harrastelisenssi.

4.

Varikolla käyttäytyminen
1. Kuljetusajoneuvot on parkkeerattava niille osoitetuille paikoille.
Parkkeeraminen esimerkiksi yleisen tien varteen on kielletty.
2. Varikkoteitä saa käyttää vain varikolta radalle siirtymiseen erityistä
varovaisuutta noudattaen.
3. Rekisteröimättömällä ajoneuvolla ajaminen yleisellä tiellä on ehdottamasti
kielletty.

5.

Radalla käyttäytyminen
1. Radoilla ajetaan aina oikeaan ajosuuntaan.
2. Lastenradalla ei saa ajaa yli 85 cc 2-t tai yli 150 cc 4-t pyörillä. Lastenradalla
saa ajaa ns. mopomönkkäreillä.
3. Enduropolulla saa ajaa myös motocrosspyörällä.
4. Motocrossradalla saa ajaa kaiken kokoisilla pyörillä. Vanhempien on
käytettävä harkintaa milloin lasten ajaminen muiden joukossa on turvallista.
5. Motocrossradalla saa ajaa mönkkärillä. Mönkijät ja moottoripyörät ajavat eri
aikaan, jos yksikin kuljettaja ei halua ajaa yhdessä. Vuoroista sovitaan
tapauskohtaisesti paikanpäällä.
6. Radalla ajettaessa kunnioitetaan kanssa-ajajia. Kiilaaminen, estäminen tai
muu häiritsevä/toisia vaarantava ajotapa on kielletty.

7. Nopeampi kuljettaja on vastuussa ohituksen turvallisesta suorittamisesta.
Ohittaminen on suoritettava siten ettei hitaamman ajoa tarpeettomasti häiritä
esimerkiksi kiilaamalla.
8. Hitaampi kuljettaja ei saa estää nopeampaa kuljettajaa ohittamasta esimerkiksi
estämällä tai muuttamalla yllättävästi ajolinjaa.
9. Jokaisen kuljettajan on pyrittävä ajamaan ennakoitavissa olevia ajolinjoja.
Esimerkiksi hyppyrin alastulossa on vaarallista vaihtaa ajolinjaa radan poikki.
10. Kilpailuissa noudatetaan SML:n sääntöjä ja kilpailunjohtajan ohjeita.
6.

Ajoneuvon tekninen kunto
1. Ajoneuvo on oltava sellaisessa teknisessä kunnossa ettei se aiheuta vaaraa itse
tai muille kuljettajille. Huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin asioihin:
kahvatuppien ja kahvojen eheys, jarrujen ja muiden hallintalaitteiden
toimivuus, pyörän laakereiden kunto.
2. Äänenvaimentimen on oltava kunnossa, jotta ympäristöluvan ehtoja ei rikota
eikä aiheuteta tarpeetonta häiriötä ympäristölle.

7.

Ajovarusteet
1. Radalla ajattaessa on käytettävä vähintään suojakypärää, käsineitä ja suojaavia
jalkineita.
2. Täydellisten motocross/enduro -suojavarusten käyttö on suositeltavaa.

8.

Auttamisvelvollisuus
1. Jokainen rata-alueella oleva on auttamisvelvollinen huomatessaan
vaaratilanteen tai onnettomuuden. Kanssa-ajajan velvollisuus on tarvittaessa
pysähtyä auttamaan.
2. Ensisijaisesti pyritään estämään lisävahinkojen syntyminen ja tämän jälkeen
autetaan onnettomuuden uhria tarvittavin toimenpitein.
3. Tarvittaessa soitetaan hätänumeroon (112). Radan osoite ja koordinaatit
löytyvät radan ilmoitustaululta.

9.

Nuotiopaikka
1. Avotulen teko on sallittu vain sille varatulla paikalla, jos palovaroitus ei ole
voimassa.
2. Polttopuita ei saa polttaa tuhlailevasti.

10.

Yleinen siisteys
1. Roskat laitetaan roskakoriin.
2. Palavat roskat voidaan polttaa nuotiossa nuotiopaikalla.
3. Jokainen vie omat tölkit ja pullot mukanaan eikä niitä jätetä rata-alueelle.
4. Ongelma jätteitä eikä niiden säilytysastioita (öljyt, jarru ym nesteet) ei saa
jättää rata-alueelle

11.

Rata-alueen kasvisto ja eläimistö
1. Rata-alueella kasvaa kangasvuokkoja, jotka ovat rauhoitettuja. Kangasvuokon

kasvualue on merkattu maastoon. Kyseisellä alueella ei saa ajaa ajoneuvolla,
eikä kasvia saa millään muullakaan tavalla vahingoittaa.
2. Alueella olevaa puustoa eikä mitään muutakaan kasvustoa ei saa ilman lupaa
kaataa tai poistaa.
3. Lintujen tai minkä tahansa muun eläimen pesää ei saa tuhota tai muuten
tarpeettomasti häiritä.
12.

Valvontaoikeus
1. Moottorikerhon hallituksen jäsenillä ja heidän nimeämillä henkilöillä on
oikeus pyytää poistumaan radalta / rata-alueelta sääntöjä rikkovat henkilöt,
jotka kehoituksesta huolimatta eivät suostu noudattamaan järjestyssääntöjä.
2. Mahdolliset sääntörikkomusten seuraukset käsitellään hallituksen
kokouksessa.
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