SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015
Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon
osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana sattuneita
tapaturmia varten.

Koeajotilaisuus
Järjestäjä:

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Lupa:

Koeajotilaisuudesta tehdään ilmoitus SML:n toimistolle SML:n
jäsentenvälisten kilpailujen ilmoituslomakkeella. Lomakkeeseen
kirjoitetaan maininta koeajotilaisuudesta

Määritelmä:

Koeajotilaisuudeksi luetaan sellainen tilaisuus, jossa tarjotaan
mahdollisuus lyhytaikaiseen 1 päivän aikana tapahtuvaan
kertaluontoiseen lajiin tutustumiseen.
Koeajolupaa ja siihen liittyvää koeajolisenssiä ei voi käyttää
kilpailutoimintaan tai säännölliseen kerhon järjestämään
harjoitustoimintaan.
Osallistujan ei tarvitse olla järjestävän kerhon jäsen.
Tilaisuudessa ei saa ajaa kilpailua, eikä ajamista saa toteuttaa
yhteislähtönä.

Koeajolisenssi

Koeajotilaisuudessa myydään koeajotilaisuuteen tarkoitettu
koeajolisenssi (vakuutus). Lisenssi myydään paikan päällä ja
lisenssin ostaneiden henkilöiden tiedot kirjataan koontilomakkeelle.
Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus + loppuosa.
Koontilomake toimitetaan SML:n toimistolle tilaisuuden
vastuuhenkilön allekirjoittamana, lisenssimaksujen tilityksen
yhteydessä. Koeajolisenssi on myytävä osallistujalle ennen
koeajoa. Osallistuja tai osallistujan huoltaja / osallistuvan ryhmän
johtaja allekirjoittaa ja vahvistaa osallistujien terveyden tilan ja
kelpoisuuden osallistua koeajotilaisuuteen.
Koeajolisenssin hinta on 10,- joka koostuu vakuutuksen hinnasta.
Hinta tilitetään kokonaisuudessaan SML:n tilille. Koontilistan
yhteyteen liitetään kopio tilitetystä summasta.

Koeajoreitti

Ajajan tulee kiertää koeajoreitti yksin ilman yhteislähtöä. Jos
radalla on samaan aikaan useampi ajaja, pitää turvavälin olla niin
pitkä, ettei törmäysmahdollisuutta ole, tai ajajilla tulee olla oma
reitti, joka ei risteä toisen ajajan reitin kanssa. Järjestäjän tulee
nimetä tehtäviin riittävän monta valvojaa turvallisuuden
varmistamiseksi. Koeajotilaisuus tulee järjestää muulta liikenteeltä
suljetulla alueella

Toimitsijat

Koeajotilaisuudelle pitää nimetä moottorikerhoa edustava
vastuuhenkilö. Kyseinen vastuuhenkilö nimeää riittävän määrän
toimitsijoita huolehtimaan reitin valvonnasta sekä toimimaan
lippumiehinä tapaturmien estämiseksi. Suositeltavaa on että
vastuuhenkilöt ovat käyneet SML:n toimitsijakoulutuksen.

Vakuutukset ja
vastuut

Järjestäjä on vastuussa koeajokaluston turvallisuudesta ja
velvollinen tarkastamaan koeajokaluston kunnon riittävän usein
tilaisuuden aikana, ettei vaaratilanteitä pääse syntymään.
Järjestäjä vastaa myös lain vaatimista muista mahdollisista
vakuutuksista, kuten liikennevakuutuksesta.
Koeajotilaisuudessa ovat voimassa jäsenkerhon SML:n
jäsenyyden kautta vastuuvakuutus, tuplaturvavakuutus sekä
kuljettajan koeajolisenssin mukana tuleva tapaturmavakuutus
huomioiden, että tämän ohjeen mukaiset toimenpiteet on hoidettu
kuntoon (koeajolupa sekä koeajolisenssi).

Tilaisuuden jälkeen
Järjestäjän velvollisuutena on koeajotilaisuutta seuraavana
arkipäivänä hoitaa lisenssien tilitys sekä toimittaa tarvittavat
lomakkeet SML:n toimistolle.
Kertalisenssimaksujen tilitykset
SML Tilinumero:
Viitenumero:

145430-101439
175 139

Osallistujalista:

Henkilön nimi ja henkilötunnus (myös
loppuosa vakuutusta varten)

Kopio kuitista

Kopio myytyjen koeajolisenssien
tilityksen kuitista.
Tilaisuuden vastuuhenkilön allekirjoitus

Tilaisuuden jälkeen vaadittavien velvollisuuksien hoitaminen on
ensisijaisen tärkeää, jotta osallistujan vakuutusturva voidaan
varmistaa mahdollisten tapaturmien sattuessa.

KOEAJOTILAISUUS
Osallistujan lomake (tapahtuman järjestäjälle)

Olen tietoinen koeajotilaisuuteen liittyvän toiminnan luonteesta ja osallistuessani
tilaisuuteen vakuutan ymmärtäväni kaikki toimintaan liittyvät ohjeet sekä selvittäneeni
epäselvät asiat tilaisuuden järjestäjältä ennen koeajosuoritusta.
Vakuutan olevani terveydentilaltani kelvollinen osallistumaan koeajotilaisuuteen.
Huoltajana tai ryhmän vastuuhenkilönä varmistan, että huollettavani ovat tietoisia tässä
mainituista asioista ja että henkilöt ovat ymmärtäneet heille annetut ohjeet sekä vakuutan
heidän olevan terveydentilaltaan kelvollisia osallistumaan koeajosuoritukseen.

Paikka ja aika: _______________________

_______________________________
Osallistujan allekirjoitus

__________________________________
Huoltajan allekirjoitus

KOEAJOTILAISUUDEN OSALLISTUJALISTA

Sivu 1

(Lista tulee toimittaa osoitteeseen: Suomen Moottoriliitto, Nuijamiestentie 5 a 10, 00400
Helsinki tai osoitteella ville.salonen@moottoriliitto.fi)

Järjestävä kerho:

Vastuuhenkilö

Aika ja paikka:

Puh:

Osallistujan nimi

Puhelinnumero

Sotu (myös loppuosa)

Koeajotilaisuuden vastuuhenkilön allekirjoitus: _______________________________

KOEAJOTILAISUUDEN OSALLISTUJALISTA

Osallistujan nimi

Puhelinnumero

sivu 2

Sotu (myös loppuosa)

Koeajotilaisuuden vastuuhenkilön allekirjoitus:_______________________________

