Heinjoen asfattirata (RC-rata)

13.4.2019

Radan käyttöohjeet

Heinjoen lupaehtojen mukaiset harjoitteluajat ovat seuraavat:

Arkisin Ma-Pe

Lauantaisin

Sunnuntaisin ja
pyhäpäivinä

8.00 – 20.00

9.00 – 18.00

12.00 – 18.00

1. Radan kuukaisi kohtaiset harjoitus ajat, kiinteät harjoitusvuorot ja ohjeet varaamiseen löytyvät KUA nettisivuilta ja
Facekookista. Radan käyttöoikeuden saa varaamalla käyttöajan, jos harjoittelu ei kiinteilä vuoroilla, ja maksamalla
ratamaksun.

2. Kalusto puretaan kuljetuskalustosta ja huolletaan varikolla. Tarvittaessa kuljetuskalusto siirretään hiekkaparkkiin
(varikko täynnä). Alustasuojat pakolliset asfalttivarikon ulkopuolella.

3. Varikolla moottoriajoneuvolla liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta.
4. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan radan sääntöihin, ohjeisiin, olosuhteisiin ja täyttämään käytönseuranta kaavakkeen
ennen harjoittelua. Ensimmäinen ajo kierros tulee ajaa tutustumisnopeutta.

5. Radalle ei saa mennä ajamaan, jos paikalla ei ole Radanvalvoja tai joku muu henkilö, joka vastaa valvonnasta
kuljettajan ollessa radalla. Yksin harjoittelu on kielletty.

6. Radan kiertosuunta on vastapäivään. Myös hinaukset ja "huoltoajo" kiertosuuntaan. Usean ajoneuvon ollessa radalla
yhtä aikaa on radalle lähtijä väistämis velvolinen radalla jo olevien suhteen.

7. Kiertosuunnasta saa poiketa vain kun yksittäinen käyttäjä on varannut radan käyttöönsä ja hoitanut valvonnan ajon
ajaksi siten ettei kukaan voi lähteä ajamaan eri kiertosuuntaan. Vastuun valvonnasta kantaa ko käyttäjä.

8. Autourheiluun tai moottoripyöräilyyn hyväksytyn suojakypärän käyttäminen on pakollista. Turvavöiden käyttö pakollista.
Muiden autourheilun sääntökirjan mukaisten turvavarusteiden käyttöä suositellaan.

9. Kuljettajalla 0-toleranssi alkoholin suhteen
10. Jos paikalla useita harjoitteijoita radalta poistuminen poistumistien kautta. Jos rata yksittäisen käyttäjän käytössä, voi
hän palata lähtöalueen läpi varikolle poistuessaan radalta.

11. Kuljettaja vastaa kaikista mukanaan tuomista henkilöistä. Lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä ja häiritsevä alkoholin
käyttö alueella kielletty. Harjoittelu saa seurata vain virallisilta katsomoalueilta.

12. Käyttäjä on vastuussa kaikesta omaisuudestaan. Radan vuokraaja ei vastaa käyttäjän itselleen tai omaisuudelleen
aiheuttamista vahingoista alueella. KUA vastaa vain lainsäädännön mukaan Palveluntarjoajan vastuulla olevista
seikoista.

13. Käyttäjä vastaa maastoliikennelain mukaisesta ajoneuvon vakuuttamisesta. Käyttäjä on velvolinen tekemään
vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöönsä, jos aiheuttaa ajoneuvollaan vaurioita muihin ajoneuvoihin, radan rakenteisiin,
rakennuksiin tai alueella olleille henkiöille. Vahinkotapaukset tulee ilmoittaa Radanvalvojalle. TUKES vaatimuksien
mukaan kaikki vaara- ja likipitäen tapaukset sekä onnettomuudet on kirjattava ja vakavista raportoitava. Käyttäjä ei saa
poistua paikalta ennen kuin tarvittavat selvitykset on tehty ja Radanvalvoja antanut luvan poistumiseen.

14. Öljyn, jäähdytysnesteen tai muun ympäristölle haitallisen aineen joutuessa radalle, varikolle tai muuale alueella on
viipymättä oltava yhteydessä Päivystäjään, joka ohjeistaa jatkotoimet. Käyttäjä saa poistua paikalta vasta kun
Radanvalvoja on antanut luvan poistumiseen. Alueella imeytykseen tarvittavat varusteet.

15. Onnettomuus tapauksissa ota yhteys radan päivystäjään hänen ollessa paikalla. Päivystäjä hoitaa ilmoituksen
Hätänumeroon 112. Jos päivystäjä ei ole läsnä hoida ilmoitus Hätänumeroon 112 ensin ja sitten yhteys päivystäjään.
Henkilövahinkojen osalta, jokainen on velvollineen antamaan ensiapua kykyjensä mukaisesti. Tulipalon ensisammutus
aloitettava kykyjensä mukaan välittömästi. Laajan öjlyvahingon sattuessa pyrittävä rajaamaan öljyn leviäminen ja
suorittamaan imeytystä kykyjensä mukaan.

16. Ennen poistumista käyttäjä on velvollinen siivoamaan varikkopaikkansa. Alueella on roskikset sekajätteelle. Muut jätteet
vietävä ongelmajätepisteeseen.

17. Radanvalvoja tai muu KUA edustaja voi keskeyttää harjoittelun käyttäjän rikkoessa sääntöä tai toimiessa
sopimattomasti. Radalla on jatkuva äänenmittaus ja Päivystäjä tekee pistokokeita äänien osalta. Ajoneuvojen
äänenvoimakkuusrajat lajisääntöjen ja ympäristäluvan mukaisesti. Ratamaksua ei palauteta tällaisessa tapauksessa.

18. Kuopion Urheiluautoilijoiden hallitus voi päätöksellään evätä käyttäjän mahdollisuuden harjoitteluun määräajaksi
perustelluista syistä johtuen (sääntörikkeet radalla, epäurheilijamainen käytös, tuomiot rikoksista)

19. Kuopion Urheiluautoilijoiden hallitus varaa oikeuden päivittää radan sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjillä on velvollisuus
perehtyä onko sääntöihin ja ohjeisiin tullut muutoksia.

