
Sport és közlekedés: biztonság, partnerség, türelem  

 

Sokak örömére ismét itt a szabadtéri sportversenyek várva várt szezonja: hamarosan szinte minden 

hétvégére jut majd valamilyen kinti futó- vagy bicajverseny. Ámde ami az egyiknek öröm, az a 

másiknak gyakran üröm; hiszen az autósok jó részének ezek a megmozdulások egyenlők az 

útlezárással, kerülővel, várakozással - magyarán a bosszúsággal. A sportolókat pedig sokszor éppen a 

türelmetlen autósok dühítik, vagy rosszabb esetben veszélyeztetik. Pedig lenne megoldás a 

kényelmetlenségek minimalizálására. 

 

 

Kultúra, partnerség, tisztelet, egymásra figyelés, biztonság - ezek az állandósult hívószavai az immár 

ötödik alkalommal megrendezett A közlekedési kultúra napjának. Ámde ezek az értékek nemcsak 

aznapra, vagyis minden év május 11-re szólnak, és bizony a sportra is érvényesek. Ezt ismerte fel a  
Közlekedéstudományi Egyesület Tolna Megyei Területi Szervezete, és indít csapatot idén a jeles nap 

alkalmából az Ultra Balaton Futáson és Kerékpárversenyen. A törekvés egyértelmű, a példa 

követendő: partnerségben és biztonságban lenni az utakon, akár vezetőként, akár versenyzőként. 

Ehhez azonban a közlekedés minden résztvevőjének be kell tartania néhány egyszerű szabályt. 

Ha járművezető vagy: 

Csökkentsd a sebességet! A balesetek jó része ugyanis a rosszul megválasztott sebességből, s az 

általa eredményezett, hosszabb fékútból ered.  

Tarts megfelelő oldal- és követési távolságot! Kevés annál félelmetesebb dolog van, mint ha 

épphogy elsuhan melletted egy hatalmas kocsi. A jármű által keltett menetszél pedig elsodorhatja a 

gyalogszerrel vagy biciklivel közlekedőt. 

Sokszorozd a figyelmed! Az átlagos odafigyelésnél most még több kell. Halkítsd le vagy épp kapcsold 

ki a rádiót, kerüld a zavaró tényezőket. Mobilozni ugye egyébként is tilos vezetés közben, ilyen 

esetekben ez még hatványozottabban igaz.  

Alkalmazkodj az időjárási tényezőkhöz! A szélvédő tisztán tartása, tűző nap esetén napszemüveg, 

szükség esetén ködlámpa használata nagyban segít abban, hogy lásd, amit látni kell - méghozzá a 

kellő időben. 



Felejtsd el a rutint! A szabadtéri versenyek legtöbbször módosult forgalmi viszonyokkal járnak. Még 

ha ezerszer mentél is már adott útvonalon, akkor is érhetnek ilyenkor meglepetések! 

Ha versenyző vagy: 

Tartsd be a szabályokat! Tehát ne térj el attól, amit a szervezők a biztonságotok érdekében előírnak 

a verseny idejére. A szervezettség ilyen típusú tömegrendezvények esetén nagyon fontos, de ehhez 

minden résztvevőnek hozzá kell járulnia.  

Koncentrálj! A ló másik oldala, amikor vakon megbízol abban, hogy a szervezők mindent lezsíroztak, 

a járművezetők pedig tutira odafigyelnek, így neked már egyáltalán nem kell. Hiba! A te figyelmed is 

kell ahhoz, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyél.  

Légy látható! Még ha a versenyszabályzat esetleg nem is írja elő valamiféle láthatósági eszköz 

viselését, te azért menj biztosra, és vegyél fel karpántot vagy mellényt. Bicikli esetén gondoskodj a 

működő első és hátsó lámpáról, plusz viselj bokapántot. Tudod: látni és látszani! 

Az elsőbbség nem evidencia! Ahogy a régi mondás is tartja, annak van, akinek megadják. Ha pedig 

azzal tudod segíteni a közlekedést, hogy lehúzódsz az út szélére, vagy átadod az elsőbbséget, hát 

tedd meg; ez ne legyen hiúsági kérdés. 

 

Ami mindkét táborra érvényes: Ne feledjétek - a közlekedés társasjáték, nem pedig egymás elleni 

versengés! Legyetek türelmesek, legyetek partnerek, tiszteljétek a másik úticélját is, mert mindenki 

biztonságban oda akar érni, ahová elindult! Nem csak versenyek idején, és nem csak A közlekedési 

kultúra napján, hanem mindig és mindenkor.  

Ha kedvet kaptatok, a május 11-i rendezvényekről ezen a linken tájékozódhattok bővebben. 

 

Szerző: Koller Gabriella 

Forrás: Magyar Szabadidősport Szövetség; http://sportazelet.com/sport-es-kozlekedes-kozos-

unnepe/ 
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