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Ratamaksut ja radan varaus
Seuran kilpailijalisenssin haltijat:

.

1 auto, 1 kuski

10 € / krt

Lisäkuski

10 € / krt

Lisäkuski, jolla ei seuran lisenssiä

15 € / krt

Lisäauto, eli jos ajaa useammalla autolla

10 € / auto

EI seuran lisenssiä:

.

1 auto, 1 kuski

30 € / krt

Lisäkuski

15 € / krt

Lisäauto, eli jos ajaa useammalla autolla

30 € / auto

Seuran nuoret (alle 18v) harjoittelevat ilmaiseksi. Ei koske aikuisia huoltomiehiä eikä perheenjäseniä.
Rata varataan käyttöön puhelimitse soittamalla Vesa Nurmelle, p. 050 533 9047. Ratamaksut
suoritetaan käteisellä paikan päällä tai laskulla. Avaimen radalle saat portin vieressä olevasta lokerosta
kertakäyttöisellä koodilla, jonka saat varauksen tehdessäsi.

Ratasäännöt
Nämä säännöt koskevat radalla harjoittelua. Alueella on tallentava kameravalvonta.
1. Radan käyttö ajoharjoitteluun on sallittu vain tiistaisin ja torstaisin klo 14:00 - 20:00 välisenä
aikana ja lauantaisin klo 12:00 - 18:00. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa rata-alue on
suljettu kilpailutoiminnan tai rakennus- ja korjaustöiden johdosta. Poikkeuksista ilmoitetaan
seuran kotisivuilla, somessa, jäsentiedotteessa ja/tai ilmoituksella rata-alueella. Rata on
suljettuna talvikauden.
HUOM! Nämä aukioloajat on määritelty ympäristöluvassa ja niitä on ehdottomasti noudatettava.
Harjoitteluajan ulkopuolella meluaminen (kilpa-autojen moottoreiden käyttäminen) on
ehdottomasti kielletty.
2. Turvallisuudesta ja oikein käyttäytymisestä radalla on vastuussa henkilö, joka on tehnyt
varauksen radalle. Radalla harjoiteltaessa paikalla pitää olla aina vähintään kaksi aikuista
henkilöä. Onnettomuustilanteessa ota tarvittaessa yhteyttä hätäkeskukseen 112.
Radan osoite on Salkolantie 571, 31470 Somerniemi.
Jokainen ajaa radalla omalla vastuullaan ja on vastuussa mahdollisesti syntyneiden jätteiden
poiskuljetuksesta. Huolto- tai varikkopaikoilla on kilpa-auton alla oltava harjoittelutilanteessakin
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vähintään kilpa-auton pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite. Lisäksi
paikalla tulee olla kilpa-autokohtainen öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka
imeytyskyky vastaa kilpa-auton kokonaisöljymäärää.
Muualla kuin radalla on voimassa nopeusrajoitus 20 km / h. Autojen ja ajovarusteiden on oltava
AKK:n sääntökirjan mukaisia.
Radan varaaja on vastuussa siitä, että portti on lukittuna poistuttaessa.
3. Radalla ei saa ajaa mopolla, moottoripyörällä, moottorikelkalla, crosskart-autolla tai mönkijällä.
4. Radan käytössä on otettava huomioon keliolosuhteet. Talvi- tai rallikäyttöön tarkoitetuilla
renkailla ajo on kielletty.
5. Varauksen tehneen rikkoessa näitä sääntöjä, voi yhdistyksen hallitus evätä ko. henkilöltä radan
käyttöoikeuden.
6. Muihin tapahtumiin radan vuokrauksesta päättää hallitus aina erikseen.

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa milloin tahansa täydentää tai muuttaa näitä sääntöjä.
Sääntöjä on päivitetty viimeksi 5.7.2022.
Someron Urheiluautoilijat ry:n hallitus
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