RATA-AJO SITOUMUS
Vakuutan että ajan moottoriradalla ainoastaan liikennevakuutetulla, teknisesti turvalliseksi
tietämälläni ajoneuvolla ja omalla vastuullani. Minulla on myöskin tämän ajoneuvon
kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä lakisääteiset ajovarusteet ylläni. Lisäksi vastaan
mahdollisesti aiheuttamistani henkilö- ja omaisuusvahingoista toiselle/toisille osapuolille ja
itselleni. Olen lukenut rata-ajon säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.
Nimi: __________________________________________ Kausikortti: KYLLÄ / EI
Yhtiö ja osasto: ________________________________________________________
Paikkakunta: __________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus: _________________________________________________

RATA-AJON SÄÄNNÖT
1.

Ajaa saa vain kunnollisissa ajovarusteissa henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi. Ajovarusteisiin kuuluu
mp-takki ja –housut tai nahkapuku, ajosaappaat ja hanskat sekä mp-käyttöön hyväksytty kypärä.
Kunnollisessa ajopuvussa on selkä-, olkapää-, kyynär-, lonkka- ja polvisuojat.

2.

Jokainen on radalla omalla vastuullaan.

3.

Jokainen tilaisuuteen tullut on omakätisellä allekirjoituksellaan rata-ajo sitoumuslomakkeeseen vahvistanut
tutustuneensa näihin sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

4.

Peilit sekä muut sirpaloituvat osat on teipattava (tai poistettava). Katsasta itse oma pyöräsi ennen radalle
menoa: jos pyöräsi moottori tihkuu öljyä, bensaa tai muuta nestettä, ei radalle ole asiaa.

5.

Radalla ajetaan vain yhteen suuntaan.

6.

Ajovuoro on jaettu kahteen ryhmään: Hitaat ja nopeat.

7.

Takaa tuleva on väistämisvelvollinen. Ohitettavan tulee säilyttää ajolinjansa, koska ns. poukkoilu vaarantaa
ajoturvallisuuden. Kun huomaat, että sinut ohitetaan älä yritä jättää seuraavan kurvin jarruja ”myöhään” ja
yritä ”taistella” paikastasi.

8.

Takarenkaalla ajaminen, kuminpolttaminen yms. harjoitteluun kuulumaton toiminta on kiellettyä radalla.

9.

Radalle mennään vain ja ainoastaan yhdestä paikasta sekä varikolle saavutaan vain yhdestä paikasta.
Nämä paikat on merkitty selvästi.

10. Ruutulipun jälkeen on ohituskielto. Aja rauhallisesti kierros loppuun ja varikolle.
11. Kun saavut varikolle, hidasta hyvissä ajoin ja näytä kädellä merkki, että olet ajamassa varikolle (käsi
pystyyn). Ahvenistolla on siirryttävä radan oikeaan reunaan jo pääsuoran alussa (tornimutkassa), koska
varikolle poistuvaa on vaikea havaita kaiteiden takia.
12. Radalle ei saa pysähtyä missään tilanteessa. Mikäli havaitset vaaratilanteen (kaatumisen, radalla öljyä,
moottoripyörän osia tms.), aja varikolle ja ilmoita asiasta porttivahdille.
13. Järjestäjällä on oikeus poistaa sääntöjä rikkova kuljettaja tapahtumasta.

