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BEZPIECZNY ROWER
Lato to okres aktywnego spędzania czasu na rowerze, a długie i
ciepłe wieczory sprzyjają niezapomnianym wyprawom z rodziną lub
przyjaciółmi.
Niewłaściwe postępowanie młodych rowerzystów wynika często z
braku odpowiedniego przeszkolenia. Dlatego policja działając
prewencyjnie przypomina zasady bezpiecznej jazdy.

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:
Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
W czasie jazdy używaj kasku.
Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
Przestrzegaj przepisów drogowych.
Przed skrzyżowaniem, wyjazdami z bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
Zawsze sygnalizuj zamiar skrętu.
Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
Jadąc, zawsze trzymaj kierownicę.
Nigdy nie ścinaj zakrętów.
W czasie jazdy zawsze zachowuj szczególną ostrożność. Nie ryzykuj i nie zachowuj się brawurowo na
drodze!
Nie wsiadaj na rower podczas złej widoczności – w czasie mgły czy ulewnego deszczu – w takich
warunkach łatwo o wypadek.

Przypominam, że rower powinien być wyposażony:
z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło
pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Przepisy ruchu drogowego tego nie wymagają, nie mniej zalecane jest korzystanie przez rowerzystę z kasku

ochronnego i elementów odblaskowych umieszczonych w widocznych miejscach na ubraniu rowerzysty.
Naucz się oceniać odległość w jakiej znajdują się samochody.
Dziecko widząc samochód w pewnej, jak mu się zdaje, bezpiecznej odległości, przecenia swoje siły
potrzebne do wprawienia w ruch stojącego przy jezdni roweru. Nim zdąży przejechać na drugą stronę
jezdni lub skrzyżowania może znaleźć się na drodze pędzącego samochodu.
Dziecko do lat 7 musi być przewożone na specjalnym siodełku.
Dokumentem uprawniającym do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub motorowerowa. Uzyska ją
osoba, która zdała egzamin i ma ukończone 10 lat a w przypadku karty motorowerowej 13 lat.
Przewozić na rowerze inną osobę może jedynie osoba, która ukończyła 17 lat.
Niestety nie ma takich porad, które wyeliminują niebezpieczeństwo kradzieży bądź dewastacji roweru,
natomiast można złodziejowi utrudnić zdobycie łupu. Zatem czego nie robić, żeby nie stracić roweru:
nie zostawiamy nigdy roweru gotowego do drogi przed sklepem, na ulicy (pamiętaj okazja czyni
złodzieja);
nie zapinamy rowerów na zamknięcie typu „linka” nawet tych najgrubszych (sekator złodzieja poradzi
sobie z tym w mig);
nie pozostawiamy rowerów (nawet tych zapiętych) na klatkach i w piwnicach;
pozostawiamy przypięty rower w dobrze widocznym miejscu bądź w całkowicie zamkniętym
pomieszczeniu;
szukamy miejsc, które są monitorowane przez kamery przemysłowe.
oznakujmy rower w najbliższej jednostce policji. Wprawdzie oznakowanie roweru nie zabezpieczy go
przed kradzieżą, ale umożliwi jego odzyskanie, odstraszy potencjalnego złodzieja oraz utrudni bądź
uniemożliwi jego sprzedaż przez paserów.

Szerokiej drogi...
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