JYVÄSKYLÄN SEUDUN JA LAUKAAN RIISTANHOITOYHDISTYKSET

Rajamäen ampumaradan luodikko- ja hirviratojen
järjestyssäännöt
1. Ampumaratojen sallitut ampuma-ajat ovat nähtävissä ratojen yhteydessä olevilla ilmoitustauluilla.
Ampumaradalla ampuminen on kielletty:
•

Juhlapyhinä ja niiden aattoina (loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 1. ja 2. pääsiäispäivä,
helatorstai, vappupäivä, helluntai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä,
jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä sekä uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä) ammuntaa,
mukaan lukien kilpailut, ei saa harjoittaa.

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä
ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä
huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä
turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensi sijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät
ratavastaava, ratamestari ja valvojat. Ratavastaavan, ratamestarin ja valvojien antamia ohjeita
ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle, ratamestarille tai valvojalle selvitys
oikeudestaan ampua radalla.

4. Luodikkoradan käyttö on maksullista. Kausikortti oikeuttaa käyttämään luodikkorataa kalenterivuosi
kerrallaan. Kausikortin hinnan kalenterivuodelle vahvistaa ratatoimikunta ja siitä tiedotetaan erikseen
kuten myös maksuohjeista. Kuitti maksusta on pidettävä radalla mukana. Luodikkoradan kausikorttiin ei
kuulu puomin avainta. Hirviradan kausikortti, kertalippu sekä osallistuminen samana päivänä
ampumakokeeseen ko. radalla oikeuttaa myös luodikkoradan käyttöön. Ilman maksun suoritusta
ampuminen on kaikilta osin kielletty!

5. Ratavastaava tai ratamestari luovuttaa hirviradan avaimen sekä porttiin käyvän avaimen
kausikorttimaksun etukäteen maksaneelle henkilölle. Kausikortin ja avainpantin hinnan vahvistaa
ratatoimikunta ja siitä tiedotetaan erikseen. Aiemmin kausikortin lunastaneet henkilöt saavat laskun
kesän aikana ja kuitti maksusta toimii radalla kausikorttina, joka on oltava ehdottomasti mukana
ammuttaessa ko. radalla.

6. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on
ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä
ampumaradalla.

7. Radalla saa ampua vain merkityillä ampumapaikoilla ja sellaisella aseella mille asianomainen rata on
tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti tai selvällä huolimattomuudella ammuttu laukaus on kielletty,
jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.
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8. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä
lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon
sijoitettuna.

9. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

10. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

11.Radan käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa edes väliaikaisesti rata-alueelle mitään laitteita tai rakennelmia.
Maalitaulujen asettaminen reuna- tai taustavalliin sekä maalialueen ja ampumapaikan välimaastoon on
ehdottomasti kielletty.

12.Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka ratavastaava tai
ratamestari on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

13.Radan käyttäjän on noudatettava rata-alueella yleistä siisteyttä. Syntyvät jätteet kuten käytetyt taulut,
tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat on lajiteltava sekä toimitettava niille varattuihin
jäteastioihin. Radan käyttäjän on muutoinkin huolehdittava siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja
moitteettomaan kuntoon.

14.Ratojen aidatuille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on ammuntojen aikana kaikilta
kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

15.Kuulon- ja näönsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä.

16. Asiaton ja luvaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
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