
Przepisy dla rowerzystów

W tej cz!"ci zosta#y przedstawione przepisy dotycz$ce dbania o sprawno"%
roweru, noszenia w#a"ciwego sprz!tu oraz bezpiecznej i uwa&nej jazdy na
rowerze. Powiniene! równie& zapozna% si! zasadami obowi$zuj$cymi na
drogach dla rowerów (patrz strona 159) i sygnalizacj$ r!czn$ (patrz cz!"%
7).

Dba"o!# o sprawno!# roweru
Hamulce, opony, #a'cuch, "wiat#a, "wiat#o odblaskowe i dzwonek w
twoim rowerze musz$ by% sprawne.
Twój rower powinien by% odpowiednio dobrany tak, aby" móg#
dotkn$% ziemi obiema stopami.
Do przewo&enia rzeczy, powiniene! u&ywa% odpowiedniego
baga&nika lub koszyka i zadba%, aby nic lu(no nie zwisa#o.
Noc$ twój rower musi by% wyposa&ony w bia#e lub &ó#te "wiat#o
skierowany do przodu i czerwone "wiat#o skierowane do ty#u. S$ to
minimalne wymagania dotycz$ce o"wietlenia. Jednak&e noc$, aby
by% jeszcze lepiej widocznym dla kierowców, powiniene!:
• Wyposa&y% swój rower w paski z odblaskowego materia#u (bia#e z
przodu i czerwone z ty#u),

• Nosi% opask! odblaskow$ na ramieniu, i
• Nosi% pasek odblaskowy typu “Sam Browne” lub kamizelk!
odblaskow$.
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Lista kontrolna rowerzysty
Kierownica powinna by% przymocowana do ramy pod k$tem prostym
i na tej samej wysoko"ci co siode#ko. Kierownica powinna skr!ca%
bez oporu i bez luzu. Gdy siedzisz na siode#ku, obie stopy powinny
ledwo dotyka% ziemi.
Ko#a powinny by% proste i w jednej linii. Je&eli s$ zniekszta#cone lub
niewyrównane wzgl!dem siebie – wymie' je.
Napnij lu(ne szprychy i wymie' te, które s$ zniszczone.
Upewnij si!, &e twoje opony s$ dobrze napompowane i maj$ dobry
bie&nik.
Upewnij si!, &e b#otniki s$ zabezpieczone i w odpowiedniej odleg#o"ci
od kó#.
Sprawd( biegi i je&eli to konieczne wyreguluj.
Sprawd( linki hamulcowe i je&eli to konieczne wyreguluj. Wymie' je,
je&eli s$ wystrz!pione.
Upewnij si!, &e zamkni!te ko'ce klocków hamulcowych s$
skierowane ku przodowi.
Upewnij si!, &e klocki hamulcowe s$ blisko obr!czy ko#a. Wymie'
zu&yte klocki.
Sprawd( peda#y i wymie' je, je&eli s$ zu&yte lub p!kni!te.
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Upewnij si!, &e masz bia#e lub &ó#te "wiat#o z przodu roweru i
czerwone z ty#u. U&ywaj czerwonego "wiat#a odblaskowego. Wymie'
baterie, je&eli to konieczne i wyczy"% soczewki.
Upewnij si!, &e dzwonek jest #atwo dost!pny dla twojego kciuka.
Naoliw wszystkie ruchome cz!"ci.
No" zawsze kask rowerowy.

Rower powinien mie% nast!puj$cy system hamulcowy:
Je&eli ma jedno doczepione ko#o lub jest przewidziany dla dziecka
poni&ej 7 roku &ycia, powinien by% wyposa&ony w co najmniej jeden
hamulec;
Je&eli jest przewidziany dla starszego dziecka lub osoby doros#ej, lub
je&eli nie ma doczepianego ko#a, powinien by% wyposa&ony w jeden
sprawny hamulec przedni i jeden tylny.

Odzie% i sprz&t ochronny
Jako rowerzysta jeste" bardziej nara&ony na niebezpiecze'stwo, poniewa&
rower nie chroni ci! w razie wypadku. Prawo nie wymaga noszenia kasku,
jednak&e w interesie bezpiecze'stwa drogowego i twoim w#asnym
powiniene! zawsze nosi% kask.
Kupuj$c kask:

Szukaj znaku, który wskazywa#by &e kask zosta# zrobiony zgodnie z
uznanym standardem krajowym, i
Sprawd( czy nie ogranicza twojego pola widzenia lub s#uchu.

Je%eli jeste! w"a!cicielem kasku powiniene!:
wymieni% kask, je&eli zosta# zniszczony lub upuszczony,
wyregulowa% paski kasku tak, aby kask przylega# prawid#owo. Zawsze
zapoznaj si! ze wskazówkami producenta.
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Bezpieczna jazda na rowerze
Musisz przestrzega% przepisów dotycz$cych zachowania na
"wiat#ach drogowych, przej"ciach dla pieszych, przej"ciach z
sygnalizacj$ uruchomian$ przez pieszych i pasach.
Trzymaj obie r!ce na kierownicy, za wyj$tkiem gdy sygnalizujesz r!ka
manewr lub zmieniasz biegi.
Trzymaj obie stopy na peda#ach.
Trzymaj si! lewej strony. Zawsze patrz za siebie i stosuj w#a"ciw$
sygnalizacj! zanim ruszysz, zmienisz pas lub skr!cisz.
Nie ustawiaj si! poza polem widzenia kierowcy – “od wewn!trznej
strony” du&ego pojazdu. Zamiast tego, je&eli du&y pojazd zatrzyma#
si! na skrzy&owaniu i zamierza skr!ci% w lewo, trzymaj si! z ty#u.
Skr!caj$c w lewo, trzymaj si! blisko lewej strony drogi i uwa&aj na
pieszych.
Skr!caj$c w prawo, przejed( na lew$ stron! pasa przeznaczonego do
skr!tu w prawo, spójrz do ty#u i zanim ruszysz prawid#owo
zasygnalizuj manewr; upewnij si!, &e samochody na tym pasie nie
jad$ prosto. Na stromych wzniesieniach lub ruchliwych drogach
trzymaj si! lewej strony drogi i czekaj a& droga b!dzie wolna w
obydwu kierunkach, co pozwoli ci bezpiecznie skr!ci%.
Je&eli jedziesz rowerem wzd#u& pojazdów stoj$cych w jednej linii
uwa&aj na przerwy pomi!dzy nimi umo&liwiaj$ce innym pojazdom
przejazd w poprzek szeregu. Skr!caj$cy samochód mo&e by%
zas#oni!ty przez stoj$ce pojazdy.
Przy z#ych warunkach pogodowych mo&e si! okaza%, &e bezpieczniej
jest zej"% z roweru i przej"% przez drog! na piechot!. Wsz!dzie gdzie
to mo&liwe powiniene! korzysta% z przej"cia dla pieszych lub
przej"cia kontrolowanego.
Zawsze no" odzie& odblaskow$.
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Drogi dla rowerów
Droga lub pas dla rowerów jest zastrze&on$ cz!"ci$ drogi przeznaczon$ dla
rowerów (nie motocykli) i mo&e by% albo:

obowi$zkowa, albo
nieobowi$zkowa.

Obowi$zkowa droga dla rowerów jest ograniczona z prawej strony bia#$
ci$g#$ lini$. Jest przeznaczona wy#$cznie dla rowerzystów i
zmotoryzowanych wózków inwalidzkich, wi!c &aden inny kierowca nie mo&e
na niej parkowa% lub jej u&ywa%.
Nieobowi$zkowa droga dla rowerów jest ograniczona z prawej strony bia#$
przerywan$ lini$. Rowerzysta mo&e j$ opu"ci%, je&eli:

wcze"niej zasygnalizowa#, &e zamierza zmieni% kierunek,
autobus zatrzyma# si! na przystanku autobusowym zlokalizowanym
przy drodze dla rowerów, aby wysadzi% i zabra% pasa&erów, lub
pojazd zosta# zaparkowany na drodze dla rowerów na czas za#adunku
lub roz#adunku (patrz cz!"% 10).

Obowi$zkowe drogi dla rowerów s$ zastrze&one dla rowerzystów 24
godziny na dob!, chyba &e na pocz$tku i/lub na ko'cu drogi dla rowerów
zosta# umieszczony pionowy znak informacyjny wskazuj$cy inne ramy
czasowe.
Droga dla rowerów mo&e by% równie& wydzielon$ cz!"ci$ chodnika lub
innego terenu poza drog$.
Rowerzysta musi korzysta% z drogi dla rowerów, je&eli taka zosta#a
zapewniona.
Je&eli droga dla rowerów jest dwukierunkowa oznacza to, &e rowery
poruszaj$ce si! w przeciwnych kierunkach mog$ z niej korzysta% w tym
samym czasie; rowerzy"ci powinni trzyma% si! mo&liwie najbli&ej lewej
strony swojego pasa.
Na drogach dla rowerów musisz przestrzega% sygnalizacji "wietlnej.

159

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Przepisy zachowania na !cie%kach rowerowych dla innych
u%ytkowników dróg
Jazda
)aden pojazd, (inny ni& zmotoryzowany wózek inwalidzki), nie mo&e
wje&d&a% lub przeje&d&a% przez obowi$zkow$ drog! dla rowerów, chyba &e
kierowca wje&d&a na lub opuszcza miejsce lub wyje&d&a z bocznej drogi.

Parkowanie
)aden kierowca nie mo&e parkowa% na obowi$zkowej drodze dla rowerów.
Kierowca mo&e parkowa% na nieobowi$zkowej drodze dla rowerów do 30
minut, ale tylko na czas za#adunku i roz#adunku pojazdu i je&eli brak innego
parkingu. Pami!taj o podstawowej zasadzie ostro&no"ci i nie blokuj drogi dla
rowerów.
Je&eli kierowca parkuje swój pojazd na drodze dla rowerów, która pe#ni sw$
rol! wy#$cznie przez okre"lon$ cz!"% dnia, (informacja taka znajduje si! na
tablicy informacyjnej umieszczonej pod znakiem informuj$cym o drodze dla
rowerów), musi opu"ci% miejsce przed rozpocz!ciem kolejnego okresu
u&ytkowania.
Brak tablicy informacyjnej oznacza, &e droga dla rowerów jest czynna ca#y
czas i parkowanie na niej jest zabronione.

Pocz$tek drogi dla
rowerów

Koniec drogi dla
rowerów Tablica informacyjna
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Poni&sza tabela przedstawia konkretne zasady ruchu drogowego
obowi$zuj$ce rowerzystów, których musisz przestrzega%.

• Je&eli jest ciemno • Nigdy nie jed( bez odpowiedniego
o"wietlenia.

• Przestrzegaj wszystkich zasad
dotycz$cych znaków drogowych i
oznakowania drogowego,
w#$czaj$c znaki i sygnalizacj! na
"wiat#ach drogowych, przej"ciach
dla pieszych, przej"ciach z
sygnalizacj$ uruchamian$ przez
pieszych, przejazdach kolejowych i
pasach.

• Nigdy nie jed( pod pr$d pasem dla
autobusów Zapoznaj si! ze
znaczeniem r!cznej sygnalizacji i
stosuj j$ podczas jazdy na
rowerze.

• Podporz$dkuj si! znakom danym
przez kieruj$cego ruchem Gard!
lub osob! odpowiedzialn$ za
przeprowadzanie uczniów przez
ulic!.

• Nigdy nie jed( drog$ szybkiego
ruchu.

• Podaj swoje dane osobowe i
adres, je&eli zostaniesz
poproszony przez Gard!.

• Nigdy nie przeje&d&aj na
czerwonym "wietle.

• Jed( w jednej linii, je&eli panuje
du&y ruch uliczny.

• Nigdy nie jed( pod pr$d ulic$
jednokierunkow$.

• Jed( w jednej linii, je&eli jazda
obok innego rowerzysty
stwarza#aby zagro&enie,
przeszkadza#aby lub blokowa#a
ruch lub pieszych.

• Nigdy nie jed( obok wi!cej ni&
jednego rowerzysty.

• Jed( drog$ dla rowerów, je&eli
zosta#a zapewniona.

• Nigdy nie czepiaj si!
poruszaj$cego si! pojazdu.

• Podczas wyprzedzania
zaparkowanych pojazdów
zachowaj wi!kszy odst!p ze
wzgl!du na mo&liwo"% nag#ego
otwarcia drzwi.

• Nigdy nie jed( lub nie przeje&d&aj
przez chodnik, oprócz sytuacji, gdy
droga dla rowerów jest cz!"ci$
chodnika.

• Podczas wyprzedzania jed( w
jednej linii.

• Nigdy nie jed( lub nie podejmuj
próby jazdy na rowerze, je&eli
jeste" pod wp#ywem alkoholu lub
narkotyków.

Zalecenia ! Przeciwskazania "
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W tabeli poni&ej wymieniono dzia#ania, które powiniene! podj$% lub których
powiniene" unika% w interesie w#asnym i dla bezpiecze'stwa innych
u&ytkowników jezdni.

• Korzystaj z pasa dla autobusów i
zachowaj szczególn$ czujno"%,
je&eli autobus si! zatrzyma# lub
zamierza ruszy% z przystanku.

• Nigdy nie korzystaj z komórki
podczas jazdy na rowerze.

• Zachowaj szczególn$ ostro&no"%
i patrz daleko przed siebie, aby
dostrzec nierówno"ci
powierzchni, studzienki i inne
przeszkody, i aby unikn$%
gwa#townego skr!cania
bezpo"rednio przed innym
pojazdem.

• Jad$c na rowerze nigdy nie
korzystaj z przeno"nego
urz$dzenia graj$cego.

• U&ywaj dzwonka wy#$cznie jako
sygna#u ostrzegawczego.

• Nigdy nie przewo( pasa&era,
je&eli twój rower zosta# specjalnie
skonstruowany lub do tego
przystosowany.

• Zachowaj szczególn$ ostro&no"%,
je&eli jezdnia jest mokra lub
oblodzona lub wieje wiatr.

• Nigdy nie klucz pomi!dzy
poruszaj$cymi si! pojazdami.

• Jad$c na rowerze trzymaj si! w
du&ej odleg#o"ci za pojazdem
silnikowym w wolno
poruszaj$cym si! ruchu.

• Nigdy nie czepiaj si! i nie opieraj
o stoj$cy pojazd.

Zalecenia ! Przeciwskazania "
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Rowerzy!ci na rondzie
Zachowaj szczególn$ ostro&no"% zbli&aj$c si! do ronda.
B$d( "wiadomy, &e kierowcy mog$ ci! dobrze nie widzie%.
Uwa&aj na pojazdy przeje&d&aj$ce przez twoj$ drog!, które
opuszczaj$ lub wje&d&aj$ na rondo.
Zachowaj szczególn$ ostro&no"% przeje&d&aj$c w poprzek zjazdów.
Na rondzie zachowaj nale&yty odst!p od d#ugich pojazdów, poniewa&
potrzebuj$ one wi!cej miejsca. Nie zajmuj przestrzeni potrzebnej im
do pokonania ronda. Pami!taj o martwym punkcie kierowcy. Je&eli nie
widzisz kierowcy on ciebie równie& nie widzi. Mo&e si! okaza%, &e
zanim wjedziesz na rondo bezpieczniej b!dzie zaczeka% a& rondo
opustoszeje.
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