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TURUN MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY:N RATAPÄIVIEN SÄÄNNÖT
Näiden sääntöjen tarkoitus on poistaa tarpeettomat vaaratilanteet radalla. Sääntöjen rikkoja poistetaan
radalta ensi tilassa ja toistuvat rikkeet johtavat porttikieltoon TuMP Ratapäiville.
Moottoripyörän vakuutus on yleensä voimassa tämän kaltaisessa yhdistyksen järjestämässä
ajoharjoittelussa. Varmista kuitenkin asia vakuutusyhtiöstäsi.
Kaikki TuMP Ratapäivät aloitetaan kuljettajapalaverilla viisitoista (15) minuuttia ennen ajoajan alkamista.
Siirtymällä radalle osallistuja osoittaa ymmärtäneensä ja hyväksyneensä säännöt.
Radalla tapahtuvan ajoharjoittelun säännöt
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Turun Moottoripyöräilijät ry ei vastaa mistään TuMP Ratapäivillä sattuneista vahingoista,
jokainen kuljettaja ajaa omalla vastuullaan!
TuMP Ratapäivä ei ole kilpailu.
Moottoripyörässä on oltava voimassa oleva liikennevakuutus.
Kuljettajilla on oltava kunnolliset ajovarusteet.
Radalla ajetaan aina vain yhteen suuntaan.
Radalle mennään ja sieltä poistutaan vain sille osoitetusta paikasta.
Radalle mennessäsi ja takaa tullessasi olet aina väistämisvelvollinen.
Mikäli havaitset pyöräsi käyttäytymisessä lievääkin omituisuutta, hidasta vauhtia ja poistu
ensi tilassa radalta varikolle tarkastamaan syy.
Hiljentäessäsi poistuaksesi radalta, teknisen vian tai muun vastaavan syyn takia, nosta käsi
selväksi merkiksi muille.
Mikäli joudut pysähtymään radalle teknisen vian tai onnettomuuden takia, pysähdy
paikkaan, jossa et ole vaaraksi muille. Älä jätä pyörääsi yksin!
Mikäli lähistölläsi joku kaatuu, älä pysähdy auttamaan, vaan poistu radalta ensi tilassa ja
mene ilmoittamaan asiasta ratahenkilökunnalle. He keskeyttävät ajon, jotta auttaminen on
turvallista. Pysähtyminen radalle on erittäin vaarallista kaikille radalla olijoille!
Ohita vain silloin, kun se on ajoryhmässäsi sallittua ja silloinkin vain erityistä varovaisuutta
noudattaen.
Ohitettava ajaa valitsemaansa ajolinjaa, eikä pyri antamaan tietä. Ohittaja vastaa ohituksen
turvallisuudesta.
Mikäli huomaat taaksesi kertyvän jonoa, älä pyri kiihdyttämällä vaikeuttamaan
ohittamistasi.
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Lippuihin liittyvät säännöt
§
§

Keltaisen lipun liehuessa radalla, aja suurta varovaisuutta noudattaen. Hidasta vauhtia ja
valmistaudu väistämään tai pysähtymään.
Ruutulippu tai punainen lippu lopettaa ajosession. Ohittaminen on kielletty. Poistu radalta
ensi tilassa osoitettua reittiä pitkin.

Milloin saa ajaa?
§
§
§
§
§
§

Kun on lukenut nämä säännöt ja ymmärtänyt ne.
Kun on maksanut ratamaksun.
Kun on ilmoittanut nimensä ja muut pyydetyt tiedot ajajalistaan.
Kun on tehnyt pyörälleen ajoonlähtötarkistuksen.
Kun on varmistanut toimitsijoilta oikean ajoryhmän.
Kun varikon portilla osoitetaan lupa siirtyä radalle.

Moottoripyörän ajoonlähtötarkistus
§
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Tarkista jarrupalat.
Tarkista jarrunesteen määrä.
Tarkista, ettei jarrujärjestelmässä ole vuotoja.
Tarkista renkaiden pinta.
Tarkista, että pyörässäsi on radalla ajoon sopivat rengaspaineet.
Tarkista, ettei pyöräsi vuoda mitään nestettä.
Peitä, poista tai käännä peilit. Jarruvalon pitää näkyä, mutta muut valot voi peittää.

Ajajaryhmät
Hidas ryhmä
§
Ohittaminen sallittu vain suoraosuuksilla, tällöinkin vain erityistä varovaisuutta
noudattaen. Vaaralliset ohittajat poistetaan radalta ja tarvittaessa ohittaminen kielletään
kokonaan tai lähtö keskeytetään.
§
Keuliminen ja muu vastaava temppuilu kielletty.
§
Keltainen ryhmä vain kilvellisille pyörille, kilvettömillä ajo kielletty.
Nopea ryhmä
§
Ohittaminen sallittu koko rata-alueella erityistä varovaisuutta noudattaen.
§
Kilvettömät pyörät sallittu.
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Suositellut ajolinjat ja ohituspaikat Alastaro Circuitilla
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