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Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

1. O tym wie każdy, kto z niego korzysta.  Rower daje wolność. O tym wie każdy,
kto z niego  korzysta.  Problem w tym, że wielu rowerzystom wolność myli  się z
władzą. To poczucie bycia najważniejszym sprawia, że cykliści stają się wrogami
publicznymi numer jeden.

2. Wyposażenie roweru

Twój rower musi być obowiązkowo wyposażony w:
jedno światło przednie białe lub żółte - czyli np.: lampkę przednią na baterię lub

dynamo, również lampkę diodową żółtą, ale świecącą ciągłym światłem (nie może
mrugać);jedno światło tylne czerwone, odblaskowe;jedno światło tylne czerwone,
które może być migające - czyli np.: popularne "mrugacze" diodowe;co najmniej
jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o

nieprzeraźliwym dźwięku.

to wykroczenia karane mandatem.
Abyś był lepiej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, oprócz

obowiązkowego oświetlenia roweru stosuj naklejki odblaskowe. Wybierając się w
podróż rowerem pamiętaj o zasadach zachowania się na drodze. Tylko w taki
sposób możesz czuć się bezpieczniej i uniknąć mandatu. Pamiętaj! Przejazd

roweru przez przejście dla pieszych, jazda chodnikiem - w sytuacji niedozwolonej,
jazda rowerem po stanie spożycia alkoholu czy nagłe wkroczenie przed inny

pojazd,- to wykroczenia karane mandatem.

3. Zasady bezpiecznego poruszania się rowerem

Poruszając się rowerem po drodze publicznej i poza nią jesteś zobowiązany do
przestrzegania postanowień kodeksu drogowego. Zawsze używaj w pełni
sprawnego i odpowiednio wyposażonego roweru. Jadąc rowerem musisz

panować nad kierunkiem jazdy oraz prędkością, która powinna być dostosowana
do aktualnie panujących warunków, a także Twoich umiejętności. Podczas jazdy

rowerem używaj kasku ochronnego. Na drogach publicznych nie wolno Ci
poruszać się rowerem bez oświetlenia.

Nie możesz poruszać się rowerem po drodze dla pieszych lub chodniku, chyba że
w sytuacji korzystania z wydzielonej drogi dla rowerów. Korzystając z dróg
wyznaczonych granicami, trzymaj się strony przeznaczonej dla kierujących

rowerami. Zachowaj szczególną ostrożność i ustępuj miejsca pieszym, zwłaszcza
dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Przed opuszczeniem drogi dla
rowerów sprawdź czy jest to bezpieczne, a następnie wyraźnie zasygnalizuj swój

zamiar innym uczestnikom ruchu. Jeśli zaistnieje taka konieczność poinformuj
pieszych o swojej obecności, używając dzwonka lub trąbki do roweru.



Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
Pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy w deszczu.
Hamulce działają wówczas znacznie słabiej i maleje przyczepność opon.

Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. W razie potrzeby nagłego
hamowania, korzystaj głównie z hamulca tylnego. Podczas długich odcinków

jazdy z hamowaniem, stosuj oba hamulce równocześnie. Nigdy nie ścinaj
zakrętów.

Zmiany biegów za pomocą przerzutek wykonuj bez obciążenia łańcucha
Zmiany biegów za pomocą przerzutek wykonuj bez obciążenia łańcucha. Na czas

zmiany biegu powinieneś zmniejszyć siłę z jaką naciskasz pedały.Przed
rozpoczęciem jazdy sprawdź: prawidłowość działania hamulców; stan ogumienia

oraz zamocowanie kół, kierownicy, siodła i mechanizmu korbowego z
pedałami.Zanim ruszysz, dokładnie się rozejrzyj.Pamiętaj, że pijany kierowca jest
przez policję traktowany tak samo jak pijany kierowca. Dlatego jeśli piłeś alkohol,
nie wsiadaj na rower!Jadąc rowerem trzymaj kierownicę obiema rękoma, poza

sytuacją dawania sygnału bądź zmiany biegu. Unikaj jazdy w niewielkiej
odległości za innym pojazdem a także wożenia rzeczy, które mogą zaplątać się w

kole czy łańcuchu lub spowodować zachwianie równowag

Zanim ruszysz w trasę pamiętaj o znakach drogowych:

Skutki nieprzestrzegania znaków i zasad bezpieczeństwa
Wypadki rowerowe

Zapoznajcie się z informacjami które dla was przygotowałam. Zapiszcie temat lekcji i jako 
ćwiczenie odpowiedzcie w zeszycie na pytanie: Jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo podczas 
jazdy rowerem? 

W razie pytań proszę pisać na grupie :) 

Pozdrawiam Was serdecznie :)

Anna Leśniak 


