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"ŻELAZNY RAJD ROWEROWY" Z JASTRZĘBSKĄ DROGÓWKĄ
W Jastrzębiu-Zdroju odbył się "Żelazny Rajd Rowerowy", którego organizatorem był Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Dla policjantów drogówki, impreza ta były okazją do promowania bezpiecznych
zachowań na drodze. Przed startem, uczestników zapoznano z zasadami bezpiecznego poruszania
się po drodze oraz zachowania w relacji wobec pieszych. Uczestnicy rajdu pokonali około 30 km
ulicami i ścieżkami rowerowymi Jastrzębia oraz żelaznym szlakiem rowerowym.

Rowerzyści zakończyli sezon wielką imprezą, która odbyła się minionego weekendu."Żelazny Rajd Rowerowy" dla
jastrzębskich policjantów drogówki okazał się niebywałą okazją do promowania bezpiecznych zachowań na drodze.
Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Policjanci przed rozpoczęciem rajdu rowerowego przedstawili
uczestnikom imprezy podstawowe zasady ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się rowerem. Nad
bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwała jastrzębska drogówka.
Dbając o bezpieczeństwo właśnie rowerzystów policjanci z jastrzębskiej drogówki przypominają! Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego to piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Okres jesienno - zimowy to czas szczególnie niebezpieczny dla tych
osób gdy znajdują się na drodze. Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz w znacznym stopniu ograniczają widoczność na
drodze. Stosowanie w tym czasie elementów odblaskowych w sposób szczególny poprawia ich bezpieczeństwo.

Przeprowadzone eksperymenty rozwiewają wszelkie wątpliwości – stosowanie elementów odblaskowych przez
"niechronionych" w istotny sposób poprawia ich widoczność przez innych użytkowników drogi, a co za tym idzie, ich
bezpieczeństwo. Pieszy w porze nocnej poruszających się poboczem lub chodnikiem, ubrany w odzież koloru ciemnego, dla
kierującego pojazdem widoczny jest z ok. 20 – 30 metrów. Jasna odzież odległość tą zwiększa do ok. 50 metrów, zaś
założony w miejscu widocznym element odblaskowy pozwala na zauważenie tej samej osoby z odległości ok. 150 metrów.
Przekładając odległość na czas, kierowca jadący z prędkością 50 km/h, 30 metrów pokonuje w dwie sekundy. Ta sama
prędkość pojazdu i odległość 150 metrów - to 7 sekund czasu na bezpieczne wykonanie przez kierowcę manewru ominięcia
niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Te kilka sekund jakie zapewnia nam element odblaskowy często chroni nasze
życie i zdrowie. Dlatego jeszcze niezdecydowanych przekonujemy dziś - odblaski ratują życie
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