Radankäyttösopimus Hyvinkään vauhtipuisto
Sopimuksessa on määritelty radankäytöstä ajoharjoittelun aikana, sekä harjoittelijan tai hänen huoltajansa
velvollisuuksista alueella toimittaessa.
Sopimus ja sen sisältö ovat voimassa HyUA:n hallinoimilla alueilla osoitteissa Hikiäntie 1507 sekä 1508, 05820
Hyvinkää.
Hyvinkään Urheiluautoilijat ry varaa oikeuden sopimuksen purkamiseen mikäli harjoittelija tai hänen huoltajansa selkeästi
rikkoo sopimuksen ehtoja, aiheuttaa toiminnallaan vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.
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Ajo radoilla on sallittu vain alueen aukiolo aikoina, muina aikoina alueella ajaminen on ehdottomasti kielletty.
Ajoneuvossa tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus.
Harjoittelija tai hänen huoltajansa on vastuussa kaikista mukanaan tuomistaan henkilöistä ja lemmikkieläimistä.
3.1 Kaikki lemmikieläimet on pidettävä kytkettyinä.
3.2 Alkoholin käyttö alueella on kielletty.
3.3 Avotulenteko alueella on kielletty.
3.4 Alueella on noudatettava siisteyttä, varikkopaikka on puhdistettava, eikä alueelle saa jättää mitään
jätteitä.
3.5 Ongelmajätteiden jättäminen alueelle on ehdottomasti kielletty ja niiden käsittelyssä tulee noudattaa
erityistä huolellisuutta.
Varsinainen rata käsittää lähtöalueen, kulloinkin käytössä olevan ajoreitin sekä varikolle poistumisväylän. Muilla kuin
merkityillä alueilla harjoitteleminen tai testaaminen on kielletty.
Varikolla ja niihin rinnastettavilla alueilla liikkuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, varikon nopeusrajoitus
on 20km/h.
Kaluston purku sekä huolto on sallittu vain varikolla tai siihen tarkoitukseen osoitetulla alueella
6.1 Käytettävän kaluston alla tulee olla vähintään ajoneuvon pohjapinta-alan kokoinen nesteitä
läpäisemätön peite.
Kulku radalle tulee aina tapahtua lähtöalueen kautta.
Poistuminen radalta tulee aina tapahtua määriteltyä varikkotietä pitkin.
Harjoittelija tai hänen huoltajansa vastaa itse omasta ja kalustonsa turvallisuudesta, vakuutuksista sekä
soveltuvuudesta suoritettavaan ajoharjoitteluun.
Harjoittelijan on tunnettava radoilla ajamisen perussäännöt:
10.1 Kaikki ajavat samaa rataa, oikaisu käyttäen eri ratavaihtoehtoja on sallittu vain hätätapauksissa,
tällöin on noudatettava erityistä varovaisuutta, oikaisija väistää muita ajoneuvoja.
10.2 Tahallinen muiden ajajien häirintä on ehdottomasti kielletty.
10.3 Nopeampi kuljettaja ohittaa varoen hitaamman, hitaamman kuljettajan tulee antaa nopeamman
ohittaa turvallisesti.
10.4 Ratavalvoja voi porrastaa ajoaikaa eritasoisten kuljettajien, tai kaluston kesken.
10.5 Radalla saattaa olla merkitsemättömiä esteitä, hinauksia tai muuta kalustoa jotka on ohitettava
varoen.
10.6 Mikäli radalla havaitsee vaaraa aiheuttavan esteen, tai muun poikkeaman on ajaminen välittömästi
keskeytettävä ja asiasta informoitava ratahenkilöstöä sekä muita paikalla olijoita.
10.7 Punainen lippu tarkoittaa välitöntä ajonopeuden hidastamista ja varovaista poistumista varikolle.
Ratavalvojan ja HyUA:n edustajien antamia ohjeita ja kehotuksia on ehdottomasti noudatettava.
Ratavalvoja tai HyUA:n edustaja voi kieltää harjoittelijan ajamisen sekä oleskelun alueella.
Radan käytöstä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus.
Vakuutus ja korvausvelvollisuus alueella tapahtuvista vahingoista on aina allekirjoittaneen harjoittelijan tai hänen
huoltajansa.
HyUA ei vastaa harjoittelijalle, kalustolle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti koituvista vahingoista alueella.
Alueen käytöstä peritty korvaus ei siirrä vakuutus tai korvausvelvollisuutta HyUA:lle tai sen edustajille. HyUA:n
edustajan paikallaolo ei siirrä mitään vastuita HyUA:n edustajalle tai HyUA:lle.
HyUA voi irtisanoa tämän sopimuksen mikäli sen ehtoja ei noudateta.
HyUA varaa oikeuden muuttaa tai tarkentaa tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja.
Alueella tulee toimia voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.
Sopimus on voimassa allekirjoitusvuoden loppuun asti.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen harjoittelija sitoutuu noudattamaan alueen käytöstä annettuja sääntöjä sekä ohjeita
ja rajoituksia. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja joka vastaa kaikista harjoittelijan sekä muiden
edellä mainittujen toimista alueella.
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