
Впевнена їзда 
на велосипеді 

у місті

Їзда на велосипеді цікава і корисна
Їзда на велосипеді – прекрасна можливість пересуватися містом. 
Вчіться користуватися дорогою разом з іншими користувачами - 
водіями, пішоходами та іншими велосипедистами – за допомогою цієї 
брошури та курсів everybodyBIKE.

Дізнайтеся про Bike Buddies, Bicycle Skills Rodeos для дітей, Community 
Bike Rides, уроків Full Cycle, правил дорожнього руху та ін. На сайті 
everybodyBIKE.com або зателефонуйте за номером 671-BIKE.

Їзда на велосипеді згідно правил 
дорожнього руху
З точки зору законодавства велосипеди вважаються транспортними 
засобами. Слідуючи правилам дорожнього руху, велосипедисти можуть 
уникнути більшості серйозних катастроф за участю велосипедів та 
автомобілів. За порушення правил дорожнього руху велосипедистів 
штрафують як і водіїв. Зверніть увагу на основні правила дорожнього руху 
для велосипедистів, які їздять по дорозі. 

• Рухайтесь велосипедом у тому ж напрямку, як і інші транспортні засоби. 
• Зупиняйтеся перед знаком, який вимагає зупинитися, та перед 

світлофором.
• Зупиняйтеся перед пішоходами на пешохідному переході та 

поступайтеся людям, які прямують стежкою. Не їздіть тротуарами по 
районах Bellingham та Fairhaven.

• Не користуйтеся навушниками чи їншими електронними приладами 
під час їзди велосипедом по дорозі чи стежці.

everybodyBIKE освітня програма з велосипедної 
їзди для Whatcom Smart Trips, що допоможе Вам краще 
організувати свої щоденні подорожі велосипедом, 
пішки чи шляхом спільних поїздок.
everybodyBIKE допомогає людям будь-якого віку 
їздити велосипедом зручно, безпечно і частіше.

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся 
до нас за адресою:

Whatcom Smart Trips
314 East Champion Street, 
Bellingham, Washington
98225
www.everybodyBIKE.com
info@everybodyBIKE.com
(360) 671-BIKE

Whatcom Smart Trips
314 East Champion Street 

Bellingham, Washington 98225
www.WhatcomSmartTrips.org

(360) 756-TRIP

4111 Bakerview Spur
Bellingham, WA 98226

www.RideWTA.com
(360) 676-RIDE
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Цікаві причини катастроф:
Падіння спричиняють 45% травм велосипедистів, а аварії з автомобілем - 18%. Лише 
9% аварій спричинені помилкою водія машини. Вивчайте правила дорожнього руху: Ви 
зможете запобігти 90% потенційних аварій.

Повідомляйте про аварії:
Працівники транспортної поліції сподіваються на повідомлення від велосипедистів, щоб 
виправити небезпечну ситуацію, чи відремонтувати небезпечне місце. Телефонуйте за 
номером 911 та повідомляйте про агресивних водіїв та аварії.

Громада вітає велосипедистів
Bellingham був нагороджений срібною медаллю “Громада вітає велосипедистів” від Ліги 
американських велосипедистів.

П’ять принципів впевненої їзди велосипедом у місті

1.
2. 4.

5.Готуйтеся їздити велосипедом
• Шукайте маршрути для велосипедів:   Використовуйте карту для 

велосипедних подорожей: вона допоможе Вам вибрати маршрут з найменш 
напруженим рухом транспорту, більш широким узбіччям дороги або стежками. 
Обирайте маршрути, де Ви почуваєтеся безпечно та зручно для свого рівня. 

• Перевіряйте тиск у шинах, гальми та ланцюги: Щоразу перед поїздкою 
перевіряйте Тиск у Шинах, Гальми, Ланцюги та Спеціальні  Важелі, які фіксують колесо, 
тобто перевіряйте, чи Ваш велосипед готовий до подорожі.

• Підготуйтеся до дощової погоди: Гальмуйте заздалегідь і користуйтеся яскравими 
дощовиками для поліпшення видимості у дощову погоду.

• Замикайте велосипед:  Замкніть свій велосипед за раму та колеса до 
велосипедної підпори або стовба, користуючись замком форми U та міцним кабелем. 
Замикайте свій велосипед навіть якщо збираєтесь бути відсутнім дуже короткий 
проміжок часу.

• Захисне спорядження:  Слідуйте правилам дорожнього руху і пам’ятайте, що 
захисна стратегія на дорозі запобігає більшості аварій, тому не забувайте одягати 
шолом, рукавички та захищати очі – це все допоможе Вам захистити себе від аварії.

• Практичні поради: Встановіть задню поличку, а також задню та передню решітки, 
щоб зробити свій велосипед зручним для транспортування.

• Відвідайте тренінг Full Cycle Class:Дізнайтеся про перемикання швидкостей, 
ремонт та багато інших корисних речей, відвідавши everybodyBIKE Full Cycle class

3.Займайте захисну позицію на 
перехресті

• Більшість аварій за участю машин та велосипедів трапляється на перехресті. 
Велосипедисти можуть уникнути цих ситуацій, якщо слідують правил дорожнього руху 
та займають захисну позицію. Рухайтесь по правильній смузі перед тим, як заїхати на 
перехрестя. Подивіться назад та поступіться транспорту перед тим, як подавати сигнали 
та переїзджати через смуги.

• Поверніть направо: (див. діаграму D) Наближайтеся до перехрестя у центрі 
правої смуги.

• Поверніть наліво: (див. діаграму E)  Наближайтеся до перехрестя, 
використовуючи смугу, з якої машини повертають наліво. Велосипедисти можуть також 
повертати наліво, їдучи пішки з велосипедом на перехресті, як показано на діаграмі Е, 
варіант 2. 

• Їдьте прямо(див. діаграму D) Уникайте зіткнення з машинами, що повертають 
праворуч, рухаючись у центрі правої смуги або у центральній смузі, якщо на перехресті є 
лише смуга для повороту праворуч. Уникайте зіткнення з машинами, які наближаються 
та повертають ліворуч, їдучи по належній смузі та таким чином, щоб Вас було добре 
видно: дивіться в очі водієві, який наближається та будьте готові їхати повільніше чи 
зупинитися. Натисніть сигнал світлофора. 

• Натисніть сигнал світлофора:  Розташуйте свій велосипед у центрі смуги біля двох 
футів за лінією зупинки, щоб викликати сигнал. Повідомляйте про сигнали світлофора, 
які не працюють, до Public Works Department.

Пам’ятайте про небезпеку на 
дорогах

• Перетинайте залізничні колії перпендикулярно: Колеса можуть застрягти на 
колії і стати причиною падіння. Коли Ви наближаєтесь до залізничної колії, рухайтесь 
таким чином, щоб колеса були під правильним кутом до колії.

• Уникайте слизької поверхні: Мокре листя, сталеві пластини, пісок та розмітка дороги 
можуть стати причиною ковзання колес та катастрофи. Якщо немає можливості уникнути 
слизької поверхні, прямуйте по прямій смузі без гальмування або повороту. 

• Дайте Проміжок від машин, що припарковані під кутом: Водії позаду 
мають обмежену видимість. Майте на увазі проміжок п’ять-шість футів за машинами, 
запаркованими під кутом.

• Очікуйте проблеми водія із зором/видимістю: Сонце уранці та увечері 
весною та восени може засліпити водія, особливо якщо вікна машини покриті пилом. 
Їдьте по дорозі згідно захисної стратегії, дивіться в очі водіям перед тим, як перетинати 
перехрестя.

• Уникайте вибоїн, сміття та битого скла: Якщо Ви поїдете поверх сміття або по 
вибоїнах, Ви можете пошкодити свої шини і навіть втратити контроль над велосипедом. 
Якщо дорога потребує ремонту, повідомляйте County або City Public Works Department.

• Уникайте дверей машин (див. Діаграму F) Ride at least three feet from parked 
cars to avoid suddenly opened doors. Об’їжджайте припарковані машини мінімум за три 
фута, щоб уникнути небезпеки зненацька відкритих дверей машини і зіткнення з ними.  

  

Їздіть помітно
• Їздіть праворуч з транспортним рухом:  (див. діаграму A) 

Бути помітним означає бути там, де Вас побачать водії. Водії звичайно бачать 
те, що знаходиться попереду, таким чином, розміщуйте свій велосипед у правій 
третині смуги, не обіймаючи узбіччя. Не рухайтесь повз дорожнього руху справа.

• Їздіть у Центрі Смуги, Коли Необхідно: (див. діаграму B) 
 Коли смуги занадто вузьки для кількох транспортних засобів, їздіть у центрі смуги, 
щоб нагадати водіям про необхідність бути обережними і щоб вони переходили 
на іншу смугу, коли вони обганяють. Коли Ви Ви прямуєте вздовж припаркованих 
автомобілів, їдьте у центрі смуги, щоб уникнути удару дверима машини, які 
зненацька відкрили.  

• Їдьте по Левій Смузі для Повороту Повертайте наліво з лівої смуги. 
Підготуйтеся для переходу до лівої смуги, подивившись через плече, 
поступаючись, подаючи сигнал та зливаючись з рухом, коли це безпечно.   

• Користуйтеся Вогниками та Відбивачами (рефлекторами) Уночі: 
Користуйтеся яскравими білими вогниками на велосипеді та шоломі уночі, 
щоб і Ви бачили, і Вас бачили. Додайте червоні задні вогники до необхідного 
червоного рефлектора. Водії не бачать велосипедистів без вогників. Яскравий 
одяг та світловідбиваючі смуги збільшують Вашу видимість.

• Не їздіть по тротуарах: Водії очікують пішоходів, які рухаються повільно по 
тротуарах. Велосипедисти рухаються з більшою швидкістю, що збільшує ризик 
для пішоходів та ризик для велосипедистів, які можуть зіткнутися з водіями, які 
повертаються. Їздити по тротуарах заборонено.

Повідомляйте про свої наміри 
• Вибирайте Належне Положення на Смузі: Використовуйте своє 

положення на смузі як сигнал про свій напрямок, який Ви плануєте. 
Розташуйтеся у левій частині смуги, якщо готуєтесь повернути наліво, або у 
центрі, коли плануєте рухатися прямо.

• Сигнал перед Поворотом: (див. діаграму C) Подивіться через плече, 
перевірте рух транспорту і поступіться перед тим, як подати сигнал повороту. 
Використовуйте сигнали рукою, як показано на діаграмі.  Вказуйте на повільний 
рух або обережність, витягаючи свою ліву руку вниз (долоню назад).   

• Уникайте сліпих плям: Водіям можуть заважати добре бачити інші машини, 
знаки, дзеркала або кріплення даху. Намагайтеся, щоб Вас помітили, та дивіться 
в очі водіям перед тим, як заїзджати на перехрестя. 
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Їдьте праворуч, з рухом

Їдьте у середині, коли необхідно

Подавайте сигнали перед поворотом

Рухайтесь по належній смузі

Три варіанти повернути ліворуч

Уникайте дверей машин
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Користуйтеся дорогою одночасно з іншими безпечно  
і впевнено


