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089.1 Kokoontumisajon määritelmä
Kokoontumisajo on moottoripyöräilijöiden kokoontuminen, jossa joukko
motoristeja kokoontuu samaan paikkaan järjestäjän määrittelemänä
ajankohtana.
Kokoontumisajon ohjelma ei pidä sisällään moottoripyöräkilpailuja
(nopeus-, rata- tai reitti- kilpailuja), jotka on erikseen määritelty SML:n
lajisäännöissä. Kuitenkin liikennekelpoisten katumoottoripyörien
kilpailunomaiset hidas- tai taitoajot (ei trial tai stunt) voivat kuulua
tapahtuman ohjelmaan riittävä turvallisuus huomioiden. Järjestäjä vastaa
järjestelyjen riittävästä turvallisuudesta ja vakuutusturvasta. Tapahtuma
järjestetään SML:n kokoontumisajon sääntöjen mukaan sekä
viranomaisten ja suomen lakien määräyksiä noudattaen.
Tapahtuman järjestäjä on velvollinen selvittämään oman alueen
viranomaisten vaatimukset tapahtuman järjestämiseksi ja noudattamaan
viranomaisten ja voimassa olevien lakien ja asetusten määräyksiä
tapahtuman järjestämiseen liittyen.
089.2 Kokoontumisajotapahtumaan liittyvät luvat
SML:n kokoontumisajoluvan anonut järjestäjä on velvollinen selvittämään
tapahtuman vaatimat luvat sekä lakien ja asetusten yleisötapahtuman
järjestämiseen liittyvät määräykset ja noudattamaan niitä.
Kansainvälisten liittojen luvalla järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan
kyseisen liiton kokoontumisajosääntöjä.
SML:n kokoontumisajolupa anotaan urheilusäännöstön määrittelemän
kilpailuluvan anomiseen liittyvien määräysten mukaisesti.
Kokoontumisajotapahtumassa on voimassa SML:n vastuuvakuutus sekä
tuplaturvavakuutus.
Järjestäjä vastaa kaikista muista vaadittavista vakuutuksista ja on
velvollinen selvittämään tarvittavat vakuutukset ja tiedottamaan
osallistujia vakuutusturvasta ja mahdollisista vakuutuksiin liittyvistä
vaatimuksista.
Kokoontumisajot eivät saa aiheuttaa yleistä häiriötä tai pilata ympäristöä.
Järjestelyjen osalta yhteistyötä tehdään paikallisten viranomaisen kanssa.

089.2.1 Kokoontumisajon lisämääräys
Kokoontumisajotapahtumasta on laadittava lisämääräys
urheilusäännöstön määräysten mukaisesti, johon järjestäjä liittää
tarvittavat ohjeet ja aikataulut tapahtuman joustavan läpiviemisen
tueksi.
Lisämääräykseen on liitettävä ohjeistus tapahtumapaikan löytämiseksi
sekä tiedot mahdollisista reitillä sijaitsevista erityispiirteistä ja
järjestelyistä sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Lisäksi
lisämääräyksessä on oltava järjestäjän yhteystiedot mahdollisia
lisätietoja varten.
Lisämääräykseen liitetään myös tiedot järjestäjästä, tapahtuman
johtajasta, ympäristöpäälliköstä sekä tapahtumasta riippuen
mahdollisesta valvojasta ja tuomaristosta.
089.3 Toimitsijavaatimukset
Kokoontumisajolupaa anottaessa järjestäjän on nimettävä anomukseen
kokoontumisajotapahtuman vastuuhenkilö, josta käytetään nimitystä
Tapahtuman johtaja. Tapahtuman johtaja on vastuussa tapahtuman
järjestelyistä, lupien anomisesta sekä raportoinnista. Tapahtuman johtaja
kokoaa riittävän organisaation tapahtuman onnistuneen ja joustavan
läpiviennin varmistamiseksi sekä kouluttaa heidät tehtäviinsä.
Tapahtuman johtajalla tulee olla voimassa oleva A-lisenssi.
Mikäli tapahtumassa on ohjelmassa kilpailunomaista ohjelmaa, on
tarvittaessa perustettava tuomaristo selvittämään mahdollisiin tuloksiin,
väärinkäytöksiin ja vilppiin liittyvät epäselvyydet. Tuomaristolla
tarkoitetaan järjestäjän nimeämää henkilöä tai ryhmää, joka käsittelee
tapahtuman ohjelmaan ja kilpailuihin liittyvät erimielisyydet.
Mikäli tapahtuman luonne niin vaatii, tapahtumalle voidaan nimetä myös
SML:n valvoja ja tuomaristo. Valvojan ja tuomariston lisenssivaatimukset
ovat urheilusäännöstön mukaiset. Mahdollinen valvoja ja tuomaristo
mainitaan erikseen kilpailun lisämääräyksessä.
Kokoontumisajotapahtumaan on nimettävä ympäristöpäällikkö, jolla tulee
olla voimassa oleva B-lisenssi ja Y-ympäristöpäällikön lisäosa.
Ympäristöpäällikkö vastaa tapahtumaan liittyvien ympäristövelvoitteiden
noudattamisesta.

089.4 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut
Järjestäjä ilmoittaa ilmoittautumisajan ja tavan sekä mahdollisen
osallistumismaksun suuruuden ja maksutavan. Järjestäjä ilmoittaa myös
peruutusten tekemiseen ja mahdollisiin osallistumismaksujen
palauttamisiin liittyvät toimenpiteet. Järjestäjä voi päättää
osallistumismaksujen maksamiseen ja palauttamiseen liittyvät ehdot.
089.5 Vastuuasiat
Muiden näissä säännöissä mainittujen vastuuasioiden lisäksi järjestäjä
vastaa myös tapahtuman ohjelmaan tai kilpailuihin liittyvien
erimielisyyksien ratkaisemisesta.

