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Segurtasunerako giltzak
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Bizikleta galtzadako ibilgailurik zaurgarriena da: ahula 
da, ez da oso ongi ikusten, ezegonkorra eta motela 
nolabait. Beraz, arreta berezia eskatzen du beste ibilgai-
lu boteretsuagoen aurrean, gehienetan eremu beretik 
joaten direlako. Horrez gain, bizikletaz ibiltzen diren 
gainerako gidarien eskubide eta erantzukizun berak 
dituzte kalteetan eta errepideetan. 

Eta txirrindulariak nahastuta dauden istripu gehienak 
hiri-eremuan gertatzen badira ere (kasuen % 70 gutxi gorabehera), hilda-
koak errepidean gertatzen dira nagusiki (gutxi gorabehera istripu guztien 
% 75ean). Hori dela eta, bidean ahalik eta kontzentraziorik eta arreta-
rik handiena izan behar dugu.

 Zirkulazio-eremu segurua lortzeko, elkar errespetatzeaz eta bidean 
arreta etengabe izateaz gain, abiadura kontrolatu eta segurtasun-dis-
tantzia gorde egin behar dira beti. Eta, noski, ZIRKULAZIO ARAUAK 
EZAGUTU ETA BETE behar dira.

AUTO BAT GIDATZEN BADUZU

•  Errespetatu segurtasun-distantzia txirrindulariak aurreratzean. Le-
gez, 1,5 m-ko distantzia utzi behar da errepidean, baina saiatu tarte 
handiagoa uzten. 

•  Txirrindulariak aurreratzean moteldu abiadura. Zure ibilgailuak 
sortzen duen haizeak erorketa bat eragin dezake.

•  Ez aurreratu ongi ikusten ez baduzu edo bizikletaz ibiltzen denaren-
tzat zure aurreratzea ez bada ziurra. Gogoratu alboko eta kontrako 
erreiaren zati bat edo osorik har dezakezula, txirrindulariarekiko segur-
tasun-distantzia gordetzen duzula bermatzeko (Legeak hori egiteko 
eskumena ematen dizu, baita lerro etengabea gainditzeko ere). Logiko-
ki, sartutako erreian arriskurik ez dagoenean edo kontrako noranzkoan 
zirkulatzen duten beste bizikleta batzuei kalterik egin gabe aurreratu 
beharko duzu.

•  Errespetatu abiadura-mugak, egin kasu seinaleei, eta pentsatu edo-
zein unetan bizikleta bat ager daitekeela zure erreian bihurgune bat 
hartzean, bi ibilgailuen arteko abiadura-diferentziak ekartzen duen 
arrisku handiagoarekin. 

•  Ez agirika egin parez pare edo talde edo tropel bat osatuz erre-
pidean ibiltzen direnei. Gogoratu Legeak hori egiteko baimena ema-
ten duela (ongi ikusten ez den edo pilaketak dauden tarteetan izan 
ezik), eta seguruagoa dela horrela zirkulatzen dutenentzat. Klaxona 
jotzea edo agirika egitea guztiz gaitzesgarriak dira.

•  Ez saiatu inoiz igarotzen bizikleta baten eta hurbiltzen diren 
ibilgailuen artean bi erreiko errepide batean. Moteldu abiadura eta 
itxaron kontrako ibilgailuak igaro arte. Gero, mugitu ezkerreko erreira 
txirrindularia arriskurik gabe aurreratzeko. 

BURUA ERABILI
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•  Ez saiatu estuegia den kale batean bizikleta bat aurreratzen, 
horrekin, bere borondatez kontra, aparkatuta dauden ibilgailuetatik oso 
hurbil zirkulatzen behartzen baduzu. Itxaron segurtasunez aurreratzeko 
nahikoa tartea izan arte.

•  Ez fidatu bizileku-eremuetatik igarotzen zaretenean, lasaiak izan 
arren. Motel gidatzeaz gain, erne egon beharko zara, sarrera partikula-
rretatik bat-batean bizikletak atera daitezkeelako, edo bestelako ozto-
poak agertu. Adingabe edo nerabe batek bizikletan ardurarik gabe 
egindako mugimenduak ere ikus ditzakezu. 

•  Jarri arreta handiagoa gauean, ikuspen-arazoak handiagoak dire-
nean. Zure abiadura moteldu eta ongi begiratu beharko duzu, arretaz, 
errepidearen bi aldeetara, bizikletan dauden ikusteko. Argiak eta isla-
tzaileak eraman arren, ez da erraza ikustea erne ez bagaude. Are gehia-
go, zailtasuna handitu egiten da kontrako noranzkoan hurbiltzen diren 
ibilgailuen argiek itsutzen dutelako.

Azken finean, ez ahaztu bizikletak beste ibilgailu bat direla gure hiri eta errepideetan, eta, beraz, zuk 
dituzun eskubide berak dituztela, baina babesgabetasun handiagoarekin. ERRESPETA ITZAZU!
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BIZIKLETA BAT GIDATZEN BADUZU

•  Prest izan. Aztertu aldizka frenoak eta direkzioa, eta aldatu pneumatikoak 
errodatze-banda higatuta dagoenean. Ezagutu bizikleta eta bere mugak.

•  Erabili arropa deigarria, inoiz ez iluna, eta izan eskuak beti heldulekuan.

•  Aukeratu ibilbiderik seguruena. Ahal baduzu, ez erabili trafiko asko duten 
errepideak, eta bilatu bizikleta-erreiak eta bazterbide zabalak.

•  Errepidean joan bazterbideetatik (erabilgarriak badira), eta horiek egon 
ezean, hurbildu aha lik eta eskuinen. Ez hartu errepidea proba-zirkuitutzat.

•  Taldeka joan zaitezke segurtasun handiagorako. Lagunekin bazoaz, tal-
deka joan zaitezkete; baina beti unitate bat osatuz eta ilara bakoitzean gehie-
nez bi txirrindulari egonda (gaizki ikusten bada edo auto-pilaketa bat sortzen 
ari bada izan ezik; kasu horretan, banako ilaran joan beharko da).

•  Kale estu batean joan ahalik eta erdien, zure abiadura zertxobait azkartuz. 
Horrela, autoek ezin izango dute aurreratu eta segurtasun handiagoa izango 
duzu. Gainera, ustekabeak saihestuko dituzu aparkatutako autoek ateak zabal-
tzen dituztenean.

•  Ez zirkulatu inoiz kamioien edo aurretik ikusten (eta besteek zu ikusten) 
uzten ez zaituzten ibilgailuen atzetik.

•  Gauean erabili argiak eta islatzaileak. Zure segurtasunerako izateaz gain, 
derrigorrezkoa ere bada.

•  Utzi segurtasun-distantzia bat aparkatuta dauden autoekin, baten batek 
atea zabaltzen badu, talka saihesteko.

•  Errespetatu trafikoko arauak eta erabili zentzumen guztiak bizikletan.

•  Ez erabili musika entzuteko kaskorik; erabili kaskoa, istripu bat izaten 
baduzu, babestuko zaitu eta. Gogoratu herri barruan 16 urtetik beherakoek 
nahitaez erabili behar dutela, eta herriz kanpoko bideetan edo errepideetan 
txirrindulari guztiek erabili behar dutela.

•  Jakinarazi eskumeneko agintariei bizikletaz ibiltzean ikusten duzun edo-
zein arrisku: gaizki jarritako estoldak, zuloak, zikintasuna bazterbideetan edo 
bizikleta-erreietan...

Bizikleta maila ahula da galtzadan, beraz, garrantzitsua da arreta guztia 
jartzea gure kalte eta errepideetatik ibiltzen garenean: GIDATU 
PREBENTZIOZ. Horrez gain, besteekin ere zentzuz jokatu behar dugu, 
arauak ezagutu eta horiek betetzen erakutsi eta eskatu, GALTZADAK 
ERRESPETUZKO ETA BIZIKIDETZA EREMU BIHURTU arte.


