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MOOTTORIRATATOIMINNAN SÄÄNNÖT
Rata-alueella käyttäydytään asiallisesti, siististi ja toisia kunnioittaen.
Radan vuokrakäytössä olevat karting-autot on liikennevakuutettu Kajaanin Ajoharjoitteluratakeskus Oy :n
toimesta .
Omilla ajoneuvoilla ajaessa, jokainen ajaa radalla omalla vastuullaan ja vakuutuksillaan. Kajaanin
Ajoharjoitteluratakeskus Oy ei vastaa suoraan tai välillisesti radalla tai rata-alueelle mahdollisesti
tapahtuvista vahingoista.
Alueella ei saa liikkua eikä harjoitella kuin sovittuina aikoina, eikä ilman lupaa.
Alueella ajettaessa on käytettävä lajiin kuuluvia suojavarusteita.
Kalusto:
 Radalla ajavan ajoneuvon tulee noudattaa SML:n urheilusäännöstön luvussa 034 kuvattuja melutasoja.
 Radalla saavat ajaa liikennevakuutetut ajoneuvot. Liikennevakuutuksen voimassaolo on tarvittaessa
pystyttävä todistamaan.
 Ajoneuvon tekniikan on oltava moitteettomassa kunnossa. Tarkista itse ettei ajoneuvosi vuoda
öljyä tai muuta nestettä.
 Radalla saa ajaa vain sellaisilla kartingautoilla, joihin kuljettajan ikä ja lisenssi riittävät AKK:n
sääntökirjan mukaan.

Radalla ajaminen:
 Radalla ajetaan vain myötäpäivään ja radalle mennään sekä sieltä poistutaan vain siihen
tarkoitetusta ja siihen merkitystä paikasta. Radalle menijä on aina väistämisvelvollinen.
 Radalle lähdettäessä ja radalta poistuttaessa nostetaan toinen käsi pystyyn. Jos radalla pyörähtää,
nostetaan molemmat kädet pystyyn.
 Aja ensimmäiset kaksi kierrosta varovasti. Samalla havaitset radalla mahdollisesti olevat esteet:
hiekkaa, öljyä tms ajoissa. Mikäli ajoneuvoosi tulee vika ja joudut pysäyttämään radan varteen,
nosta kätesi merkiksi muille. Jos joudut jättämään ajoneuvosi radan varteen, siirrä se sellaiseen
kohtaan radan reunaa, että siitä ei koidu vaaraa muille. Älä myöskään jätä ajoneuvoasi kaarteen
ulkoreunaan kohtaan, johon joku voisi kaaduttuaan liukua.
 Jos havaitset ajoneuvosi käytöksessä jotain outoa, hiljennä heti vauhtia ja aja varikolle tarkistamaan
asia.
 Mikäli epäilet, että ajoneuvostasi on valunut öljyä tai muuta vastaavaa radalle, olet velvollinen
ilmoittamaan siitä ratahenkilökunnalle tai jos he eivät ole paikalla, niin toisille ajajille.
 Takapyörällä ajaminen ja muu temppuilu, sekä rata-ajoon sopimaton käyttäytyminen on
ehdottomasti kiellettyä.
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 Mikäli havaitset vaaratilanteen (kaatumisen, radalla öljyä, moottoripyörän osia tms.), aja varikolle
ja ilmoita asiasta ratahenkilökunnalle. Radalle ei saa pysähtyä missään tilanteessa, muutoin kuin
vakavan onnettomuustilanteen jälkeen ensimmäisenä paikalle saapuva on velvollinen auttamaan.

Määrä rajoitukset:
 Ralliautoilla ajettaessa, radalla saa olla enintään 8 autoa yhtä aikaa.
 Kartingautoilla ajettaessa, radalla saa olla enintään 15 autoa yhtä aikaa.
 Moottoripyörillä ajettaessa saa olla enintään 10 moottoripyörää yhtä aikaa.
Varikko ja huoltotoimenpiteet
 On noudatettava lajiliittojen sääntöjä (AKK ja SML) mm. nesteitä läpäisemättömän suojapeitteen
käyttö on pakollinen ja tämän peitteen on oltava vähintään ajoneuvon pohja pinta-alan kokoinen.

Jätteet
 Jokainen vie kustannuksellaan omat jätteensä alueelta poistuttuaan. Kaikki roskat, öljyt, renkaat
yms. on jokaisen vietävä pois. Rata-alue ei ole kaatopaikka.

Epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä sekä näiden sääntöjen laiminlyönnistä seuraa määräaikainen
käyttökielto radalle.
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