BMW Moottoripyöräkerhon turvallisen ajon aakkoset
BMW Moottoripyöräkerhon matkanjohtajan tehtävä on huolehtia, että matkanteko on sujuvaa ja turvallista ja
että ajeluihin on helppo osallistua. Ennen matkan alkua kerrataan yhdessä turvallisen ja sujuvan ajamisen
säännöt.
Ennen ajoon lähtöä


Tarkastetaan silmämääräisesti, että omat ja kaverin ajovarusteet on kunnolla puettu päälle



Kerrotaan kuka tai ketkä letkaa johtaa ja miten kuljettajat siihen sijoitetaan



Nopeat ja kokeneet kuskit hännille ja kokemattomammat kärkeen - on hyvä periaate



Sovitaan ajojärjestys ja ajopaikat, joita ei omatoimisesti vaihdella ajon aikana



Sovitaan kuinka usein taukoja on ja missä niitä pidetään



Kerrotaan minne olemme menossa, paljonko ajetaan km tai min ennen seuraavaa taukoa

Ajon aikana


Pyörät käynnistetään vasta sovittuna lähtöaikana ja ollaan heti valmiita lähtemään ajoon



Vältetään aina turhaa tyhjäkäyntiä eikä ”ryntäytellä” moottoreita tarpeettomasti



Ajetaan vetoketjumuodostelmassa eikä vaihdella omaa ajopaikkaa sivusuunnassa



Pysytään omalla paikalla letkassa eikä ohitella toisiamme, eikä ajeta rinnalle ajon aikana



Vetoketjuun sijoitutaan niin, että takana ajava näkee edellä ajavan kasvot tämän pyörän peilin kautta
-ja vastaavasti, edellä ajava näkee peilistään takana ajavan valot



Mutkateillä kukin ajaa vain omaa, oikeaoppista mutkatie -ajolinjaansa



Ajetaan 10 pyörän ryhmässä tiivisti eikä pääsääntöisesti oteta autoja letkan väliin



On hyvä ajaa aina muun liikenteen mukana ja samaa vauhtia; ja maassa maan tavalla



Ei hidastella eikä venytetä tai ”jojoteta” letkaa tarpeettomasti, eikä sotketa vetoketjua



Rinnalle tullaan vain risteyksessä tai liikennevaloissa, kun edellä ajava on jo pysähtynyt

Kaupungissa


Ajetaan tiivisti eikä jätetä tyhjiä välejä autoille



Risteyksien yli ajetaan kuin yhtenä ajoneuvona ja letkan viimeiset seuraavat mukana, vaikka hieman
vanhoilla vihreillä



Ei äkkinäisiä ”menen – enpäs ehdikään risteyksen yli - äkkijarrutuksia.

Risteyksessä


Risteyksestä ja liikennevaloista lähdetään siinä järjestyksessä, kun siihen on tultukin



Liikkeelle lähdettäessä varmistetaan noin 2 sekunnin ajan, että edellä ajavan pyörä todella lähtee
liikkeelle ennenkuin itse liikkuu



Jos edellä lähtevän pyörä kaatuu tai sammuu risteykseen, tätä ei saa ohittaa, vaan jäädään
odottamaan ja auttamaan; näin varmistetaan myös ajajan turvallisuus takaa tulevan liikenteen osalta



Risteykset ja käännökset ajetaan aina ”merkkaamalla”, eli kääntyjän on varmistettava, että takana
tuleva on osoittanut huomanneensa, että pääkulkusuunnasta käännytään pois



Matkanjohtaja ei ole vastuussa kadonneesta matkalaisesta, vaan siitä vastaa tämän edellä ajaneen
pyörän kuljettaja, joka ei saa kadottaa näköyhteyttä takana ajavaan

Parkkipaikalla


Pyörät pysäköidään riviin saapumisjärjestyksessä matkanjohtajan pyörän viereen



Pyörien väliin jätetään 1,5 metriä tilaa, näin mahdutaan liikkumaan pyörien välissä



Liikkeelle lähdetään samassa järjestyksessä kun pyörät pysäköitiin pihaan tullessa

TURVALLISUUS!


Yksi pyörä omistaa ajokaistan sen koko leveydeltään – aina!



Vetoketjussa ajaessa voi katseen kohdistaa kauemmaksi, samaa ajolinjaa ajavaan



Mutkissa ajetaan tien määräämää ajolinjaa, jolloin omaa vetoketju ajopaikkaa ei pidä noudattaa



Suorilla tieosuuksilla muodostetaan taas vetoketju aikaisempaan järjestykseen



Missään tilanteessa ei ajeta kaverin rinnalle sopimatta siitä erikseen (risteys on poikkeus)



Jokaisen kuljettajan pitää saada olla varma, sitä erikseen varmistamatta, että
o

voi siirtää pyöräänsä sivusuunnassa ilman huolta, että joku on tullut rinnalle

o

vaihtaa hetkellisesti ajolinjaansa monttua, kiveä, irronnutta kaivon kantta tms. kiertäessään
tai ajolinjaa vaihtaessaan niin, ettei rinnalle ole tullut toista pyörää



Oikein säilytetty vetoketju antaa takana ajavalle kuljettajalle avaramman ajonäkymän



Hätäjarrutustilanteessa pyörä pyritään pitämään omalla ajolinjalla, jos mahdollista, näin takana
ajavalle jää tilaa sivuuttaa edellä ajava pyörä törmäyksen sijaan



Jos matkanjohtajalle tulee asiaa, letka ohitetaan vastaantulevien ajokaistaa pitkin



Pyörän kaatuessa paikallaan, sitä EI aleta yksin nostaa pystyyn, vaan odotetaan apua



On myös hyvä tiedostaa, että voimme olla kyseisen ajopaikan ainoita henkilöitä, joiden mielestä
moottoripyörä pitää kivaa ääntä ja tuoksuu hyvälle
MAKE LIFE A RIDE

