RALLICROSSRADAN KÄYTTÖSOPIMUS 2022
Sopimuksessa on määritelty Hyvinkään Urheiluautoilijat ry:n (HyUA) radankäytöstä, sekä radan käyttäjän tai hänen
huoltajansa velvollisuuksista alueella toimittaessa. Sopimus koskee HyUA:n hallinnoimaa aluetta Vauhtipuistossa,
osoitteessa Hikiäntie 1508, Hyvinkää.

KÄYTTÖEHDOT
1.
2.

Varsinainen rata käsittää lähtöalueen, kulloinkin käytössä olevan ajoreitin sekä varikolle poistumisväylän.
Ajo radalla on sallittu vain alueen aukioloaikoina ja kun radalla on HyUA:n ratavalvoja, aukioloajat ilmoitetaan kotisivuilla
www.hyua.fi
3. Liikuttaessa moottoriajoneuvolla varikko- tai rata-alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kulku radalle tapahtuu aina
varikon ja lähtöalueen kautta. Varikon nopeusrajoitus on 20 km/h.
4. Kalusto puretaan ja huolletaan ainoastaan varikolla tai siihen tarkoitukseen osoitetulla alueella.
5. Radan käyttäjä tai hänen huoltajansa on vastuussa kaikista mukanaan tuomistaan henkilöistä ja lemmikkieläimistä.
6. Radalla käytettävässä ajoneuvossa on oltava voimassa oleva liikennevakuutus.
7. Alkoholin nauttiminen ja avotulen teko alueella on kielletty
8. Noudatetaan siisteyttä – viedään kaikki pois mitä tuotiinkin! Erityistä tarkkuuta ongelmajätteen käsittelyn kanssa
9. Varikolla on radalla käytettävän ajoneuvon alla oltava vähintään ajoneuvon pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön
peite. Lisäksi tulee olla öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto n. 1m2.
10. Radan käyttäjä tai hänen huoltajansa vastaa itse omasta ja kalustonsa turvallisuudesta ja vakuutuksista.
11. Radan käyttäjän on itse todettava radan kunkin hetkiset olosuhteet (ajourat, kuopat, vesi, reunat jne.) ja sovitettava oma
ajonsa olosuhteiden mukaisesti.
12. Radoilla ajamisen perussäännöt:
12.1. Autoon vain kaksi (2) henkilöä kerrallaan
12.2. Kypärä päässä ja turvavyöt kiinni
12.3. Kaikki ajavat samaa reittiä, oikaisut sallittu vain hätätapauksissa, erityistä varovaisuutta noudattaen ja oikaisija väistää
muita ajajia.
12.4. Tahallinen muiden ajajien häirintä on ehdottomasti kielletty.
12.5. Nopeampi kuljettaja ohittaa varoen hitaamman ja hitaamman kuljettajan tulee antaa nopeamman ohittaa turvallisesti.
12.6. Ratavalvoja voi porrastaa ajoaikaa eritasoisten kuljettajien ja/tai kaluston kesken.
12.7. Radalla saattaa olla merkitsemättömiä esteitä, hinauksia tai muuta kalustoa jotka on ohitettava varoen
12.8. Mikäli radalla havaitsee vaaraa aiheuttavan esteen tai muun poikkeaman on ajaminen keskeytettävä ja informoitava
ratahenkilöstöä sekä muita paikalla olijoita
12.9. Punainen lippu tarkoittaa välitöntä ajon lopettamista ja varovaista poistumista varikolle
12.10. Mikäli joudut keskeyttämään radalla esim. hankeen tai penkkaan ajon, tai teknisen vian takia, eikä henkilövahinkoa ole
aiheutunut, pysy autossa ja odota hinausta.
12.11. Radalle pysäyttäminen on kielletty, paitsi henkilövahinkotapauksissa. Huolehdi muiden radalla olijoiden varoittamisesta ja
avun kutsumisesta.
13. Ratavalvojan ja HyUA:n edustajien antamia ohjeita ja kehotuksia on ehdottomasti noudatettava (tunnistaa isäntäkortista).
Ratavalvoja tai HyUA:n edustaja voi kieltää ajamisen sekä oleskelun alueella.
14. Radan käyttäjä maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen ratamaksun tai esittää kausikortin tai vapaakortin
ennen radalle menoa.
15. Radan käyttäjä tai hänen huoltajansa on vastuussa ja korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista
16. HyUA ei vastaa alueella radan käyttäjille, kalustoille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti koituvista vahingoista, eikä alueen
käytöstä peritty korvaus siirrä vakuutus tai korvausvelvollisuutta HyUA:lle tai sen edustajille.
17. HyUA varaa oikeuden muuttaa tai tarkentaa tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja.
18. Sopimus on voimassa allekirjoitusvuoden loppuun asti.
HyUA voi irtisanoa tämän sopimuksen, mikäli radan käyttäjä tai hänen huoltajansa rikkoo sopimuksen ehtoja tai aiheuttaa
toiminnallaan vaaraa.
Allekirjoittamalla tämän sopimuksen radan käyttäjä sitoutuu noudattamaan alueen käytöstä annettuja sääntöjä sekä ohjeita ja
rajoituksia. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja joka vastaa kaikista huollettavansa sekä kohdassa viisi (5)
mainittujen toimista alueella.
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