ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРИ ПЛАНИНСКОМ БИЦИКЛИЗМУ
За безбедну вожњу, морају се поштовати следећа правила:
-

Возач вози на сопствену одговорност и одговоран је за своје понашање током
вожње;
Приликом вожње обавезно је носити заштитну кацигу!
Возило сме да вози само једна особа (до 100 кг);
Возилом не смеју да управљају деца млађа од 14 година;
Возила су намењена искључиво за вожњу унапред, не сме се возити уназад;
У сумрак, обавезно је возити уз упаљена предња светла и са посебном пажњом;

За угодну вожњу, саветујемо да се придржавате следећих савета и упозорења:
-

-

Пре почетка вожње обавезно проверите кочнице;
Проверите своје џепове, како не бисте ништа изгубили током вожње! (Телефон,
кључеви итд.);
Избегавајте да возите у широкој одећи, да се не би уплели у кочнице или точкове;
У току вожње удобно седите у предвиђеном седишту и фиксирајте стопала на
педале;
Волан држите са обе руке и ручну кончницу у приправности;
Увек кочите са обе ручне кочнице истовремено. Ручне кочнице користите
прикладно, са једним или два прста на свакој страни;
Увек возите примереном брзином, како бисте могли безбедно да станете, посебно у
кривинама са смањеном видљивошћу. Пазите на ограде, електричне каблове итд.
који би могли да се нађу на путањи;
Држите довољно растојање од граница возне стазе;
Имајте на уму да је кочење различито на другачијим врстама подлоге (асфалт, снег,
лед, суве, мокре итд.);
У случају сувише брзе вожње у кривини постоји опасност од превртања или
излетања са возне стазе;
Приликом скретања, нагните своје тело ка унутрашњој страни кривине;
Уколико наиђете на рупу или неравнине на путу пређите их умереном брзином;
Водите рачуна о планинарима, користите звоно да им скренете пажњу и поред њих
пролазите умереном брзином и на безбедном растојању;
Приликом вожње низбрдо понашајте се одговорно према себи и другима;
Користите возила у складу са сопственим искуством и знањем.

Приликом умерене и безбедне вожње искусићете доживљај који доноси пуно
забаве!

