PIESZY

KOLUMNA PIESZYCH

PIESZEMU NIE WOLNO:
 wbiegać na jezdnię nawet przy zielonym świetle
 przebiegać przez jezdnię
 zatrzymywać się na jezdni

Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez osobę pełnoletnią:
 maksymalna długość kolumny – 50 m
 minimalny odstęp między kolumnami – 100 m

PIESZEMU NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ JEZDNI:
 na zakrętach
 na wzniesieniach
 z za pojazdów
 podczas złej widoczności
 w odległości do 100 m od najbliższego przejścia dla pieszych
z wyjątkiem skrzyżowania
 w miejscach oddzielających dwa pasy ruchu w przeciwnym kierunku
torowiskiem tramwajowym
 w miejscach oddzielających jezdnię od pobocza lub chodnika
łańcuchem
 w dowolnym miejscu z wysepki przystanku autobusowego lub
tramwajowego
PIESZY POZA OBSZAREM ZABUDOWANYM:
 może poruszać się po jezdni tylko w przypadku braku chodnika lub
pobocza
 musi iść zawsze lewą stroną jezdni
 dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu,
poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów
odblaskowych
 pieszy będąc na jezdni zawsze ustępuje pierwszeństwa pojazdom
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby,
która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

KOLUMNA PIESZYCH DO LAT 10:
 max 2 osoby obok siebie
 idzie lewą strona jezdni (w przypadku braku chodnika i pobocza)
 zabrania się ruchu kolumn w czasie mgły i złej widoczności
KOLUMNA PIESZYCH POWYŻEJ 10 LAT:
 max 4 osoby obok siebie
 idzie prawą stroną jezdni
 nie może przekraczać szerokości pasa jezdni w jednym kierunku
 zabrania się ruchu kolumn w czasie mgły
KOLUMNA WOJSKOWA I POLICYJNA:
 max 6 osób obok siebie
 idzie prawą stroną jezdni
 nie może przekraczać szerokości pasa jezdni
 nie zabrania się ruchu kolumn w czasie mgły i złej widoczności
RUCH KOLUMN W CZASIE ZŁEJ WIDOCZNOŚCI:
 pierwszy z lewej strony musi nieść latarkę ze światłem białym
skierowaną do przodu
 ostatni latarkę ze światłem czerwonym skierowaną do tyłu
 (światła latarek powinny być widoczne z odległości 150 m)
 jeżeli długość kolumny przekracza 20 m to co 10 m światło białe
skierowane do osi jezdni (od lewej strony)

PAMIĘTAJ:
 masz jedno życie
 stosuj zasadę ograniczonego zaufania
 nie wbiegaj na jezdnię nawet przy zielonym świetle
 bądź widoczny na drodze
 idź zawsze lewą stroną drogi
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