POLICIJSKA POSTAJA ĐURĐEVAC
SAVJETUJE VOZAČE BICIKLA
kada iz dvorišta biciklom izađete na cestu, bicikl više nije predmet za igru i
rekreaciju već vozilo;
od prvog sumraka do potpunog svanuća, na biciklu mora biti upaljeno jedno
svijetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno na stražnjoj strani;
kada nema izgrađene biciklističke staze vozite bicikl što bliže desnom rubu
kolnika;
kada postoji biciklistička staza, morate je koristiti, tu ste sigurni jer nema drugih
vozila;
važno je biti viđen, u tu svrhu za vožnju biciklom treba odjenuti odjeću svijetlih
boja, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti obavezno nositi reflektirajući prsluk
ili reflektirajuću biciklističku odjeću kada se krećete u skupini budite uvijek jedan
iza drugoga, nikada u vožnji ne skidajte istovremeno obje ruke sa upravljača;
kod skretanja dajte znak lijevom ili desnom rukom da bi ostali vozači vidjeli vašu
namjeru te pogledajte iza ramena da bi se uvjerili u sigurno obavljanje te radnje;
ako ste konzumirali alkohol nemojte ni pokušavati upravljati biciklom;
pješačke zone, nogostupi i obilježeni pješački prijelazi su površine za kretanje
pješaka, pa kod prelaska ceste preko pješačkog prijelaza obavezno siđite s
bicikla, kretanje nastavite kao pješak gurajući bicikl.
zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla
mlađi od 16 godina;
djeca s navršenih 9 godina koja su u školama osposobljena za upravljanjem
biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na
cesti, a druga djeca s navršenih 9 godina samo u pratnji osobe koja je navršila
16 godina;
biciklom na cesti smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina;
vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti osobe starije od 8
godina samo ako se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu;
vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dijete do 8
godina starosti ako je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo prilagođeno
veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi nosi
zaštitnu kacigu.

OSNOVNI PROMETNI ZNACI KOJE SVAKI
BICIKLIST MORA ZNATI:

OBILJEŽENI PRIJELAZ BICIKLISTIČKE STAZE
Koristiti se ovim prijelazom jer je namijenjen upravo biciklistima. Paziti na ostala vozila i pješake.

ZABRANA PROMETA ZA BICIKLISTE
Ne smije se dalje nastaviti voziti bicikl. Potrebno je nastaviti kretanje kao pješak gurajući bicikl.

OBVEZNO ZAUSTAVLJANJE
Obvezno zaustaviti bicikl ispred raskrižja i spustiti nogu na kolnik. Propustiti sva vozila koja se kreću
glavnom cestom.

PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA
Uvijek voziti bicikl biciklističkom trakom ili stazom.

NE upravljajte biciklom pod utjecajem alkohola!
NE vozite u zabranjenom smjeru!
NE vozite kroz pješačke zone!
NE vozite u grupama, već jedan iza drugog!
NE vozite tehnički neispravne bicikle (bez kočnica, svjetla, zvonca,
katadioptera i sl.)!
NE vozite noću bez reflektirajućih prsluka ili reflektirajuće odjeće!
NE skidajte istovremeno obje ruke s upravljača za vrijeme vožnje!
NE vozite bicikl po pješačkom prijelazu!
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