Jak jeździć po drogach publicznych?
Jezdnie, ścieżki i chodniki. Droga drodze nierówna. Dostosuj styl i tempo jazdy do wybranej
trasy.
Ścieżki rowerowe to drogi stworzone specjalnie dla rowerzystów. Nasz jednoślad ma tu
pierwszeństwo i może jeździć w pełnym majestacie prawa.
Chodniki - rower jest tu zawsze intruzem, chociaż Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD)
dopuszcza możliwość jeżdżenia po chodniku, jeśli ma on ponad dwa metry szerokości, a na
drodze dopuszczalna jest prędkość większa niż 50 km/h. Na chodniku i na ciągu pieszo
rowerowym oraz w parku pamiętaj, że jesteś gościem, zwalniaj i ustępuj pierwszeństwa
pieszym.
Jezdnie dostępne są dla wszystkich pojazdów z pewnymi ograniczeniami. Rowerzyści nie
mogą z nich korzystać, jeśli równolegle biegnie ścieżka rowerowa. Nie wolno im również
wjeżdżać na autostrady i drogi tylko dla pojazdów samochodowych. Poruszający się po jezdni
rower podlega takim samym przepisom jak inne pojazdy.
Na jezdni jedź asertywnie, zdecydowanie, co najmniej 1 m od krawężnika. Jazda tuż przy
krawężniku prowokuje kierowców do wyprzedzania bez zachowania bezpiecznej odległości;
nie daje też szansy na ominięcie dziury czy studzienki.
Manewry wykonuj pewnie, sygnalizując uprzednio zamiar ich wykonania, tak, by inni
uczestnicy ruchu nie mieli wątpliwości co do Twoich zamiarów. Nawiązuj kontakt wzrokowy
z innymi uczestnikami ruchu i pamiętaj, że uśmiech toruje drogę.
Przewiduj i myśl za dwóch. Upewnij się, czy pojazdy wyjeżdżające z drogi
podporządkowanej zwalniają na Twój widok.
Zaparkowane samochody omijaj w bezpiecznej odległości - kierowcy mogą ruszać, cofać
lub nieoczekiwanie otworzyć drzwi.
Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD). Przestudiuj je uważnie. Znajomość PoRD może Cię
uchronić przed przykrymi niespodziankami a także będzie Twoim orężem w sytuacjach
spornych.
Szarm i kultura. Chociaż prawo do tego nie zobowiązuje, jedź tak, aby swoją kulturą jazdy
oczarować pozostałych użytkowników drogi. Chyba nie chcesz być wyjątkiem od reguły, że
rowerzyści jeżdżą bardziej szarmancko niż inni kierujący!
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