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NIEBEZPIECZNY MANEWR MÓGŁ BYĆ PRZYCZYNĄ TRAGEDII
Nieprawidłowo wykonywany manewr wyprzedzania był prawdopodobną przyczyną zderzenia
samochodu z drzewem. Kolizja miała miejsce na ul Pyskowickiej w Tarnowskich Górach. Na szczęście
25-letniemu kierowcy BMW nic się nie stało. Przypominamy więc podstawowe zasady bezpiecznego
wykonywania manewru wyprzedzania.
Do zdarzenia doszło dzisiaj na ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach. 25-letni kierowca bmw podczas wykonywania
manewru wyprzedzania, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście tarnogórzaninowi
nic się nie stało. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym.
Wyprzedzanie to nie tylko trudny, ale także niebezpieczny manewr. Jego nieprawidłowe wykonywanie szczególnie na
drogach jednojezdniowych dwukierunkowych często kończy się tragicznie.
Do podstawowych obowiązków kierowcy zamierzającego rozpocząć wyprzedzanie należy:
●

upewnienie się czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek
ruchu;

●

przekonanie się, czy kierujący pojazdem wyprzedzanym nie sygnalizuje zamiaru zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy
czy też zamiaru wyprzedzania innego pojazdu;

●

sprawdzenie, czy jadący za nim nie zasygnalizował lub już nie rozpoczął manewru wyprzedzania;

●

zachowanie odpowiedniego odstępu od pojazdu wyprzedzanego, a jeżeli jest to jednoślad, rower lub kolumna pieszych,
musi on wynieść przynajmniej 1 metr.

Na kierowcy pojazdu wyprzedzanego również ciążą obowiązki, podstawowe z nich to:
●

nie może zwiększać prędkości podczas trwania manewru wyprzedzania go przez inny pojazd;

●

w przypadku kierowania pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać
jak najbardziej na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

Kiedy i gdzie nie wolno wyprzedzać?
●

na wzniesieniach przed ich wierzchołkiem;

●

na skrzyżowaniach i na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.

●

Zakazy te nie obowiązują na drodze jednokierunkowej i na dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem
że wyprzedzający nie przekracza linii ciągłej oddzielającej pasy o przeciwnych kierunkach.

●

na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi (nie dotyczy przejść gdzie ruch kierowany jest przez sygnalizację
świetlną).

Tylko przestrzeganie powyżyszych przepisów z każdorazowym stosowaniem zasady szczególnej ostrożności w przypadku
wykonywania manewru wyprzedzania na drogach może pozwolić nam na uniknięcie tragedii.
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