هل أنت مرئي على الدراجة؟
بفضل اإلضاءة الجيدة للدراجات والمواد العاكسة للضوء ،تحرص أن تكون مرئيا بوضوح خالل حركة المرور .هذا مهم لك ،وكذلك
لآلخرين .وخاصة في هذه األيام المظلمة.
بصفتك راكب دراجة يجب أن يكون لديك ضوء أمامي وضوء خلفي في الظالم ،عند الشفق ،وفي حالة الرؤية الضعيفة .يمكنك من
أجل ذلك أن تستعمل أيضا أضواء منفصلة .لكن اإلضاءة الثابتة على الدراجة أفضل بكثير .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون للدراجة
عاكسات للضوء .يتم في هذا المنشور وصف القواعد مرة أخرى.

قواعد ضوء الدراجة:

> يجب أن تكون الدراجة بعجلتين أوالدراجة بثالث عجالت وحدة منها في
األمام مزودة بضوء
أبيض أو أصفر في األمام ،ماعدا إذا كان راكبها يحمل ضوءا أبيض أو
أصفر على صدره؛
> يجب أن تكون الدراجة مزودة بضوء أحمر في الخلف ،ماعدا إذا كان سائقها
أو من يركب وراءه
يحمل ضوءا أحمر على ظهره؛
> ال يجب أن تسبب المصابيح إعاقة الرؤية لمستعملي الطريق اآلخرين؛
> يجب أن تلمع المصابيح مباشرة إلى األمام وإلى الوراء ،يجب أال تومض
وأن ال تتحرك األضواء
الغير ثابتة أكثر من الالزم ؛
> يجب أن تكون المصابيح الغير ثابتة مرئية بشكل جيد .غير مسموح إذن أن
يعلق شيء أمامها أو
من حواليها؛ إن المصابيح إضافية غير مسموح بها.
> مثل مصابيح ليد  ledللزركشة على العجالت أو أكثر من مصباح أمامي
واحد؛
> مسموح أن تحتوي الدراجة على اثنين من مؤشرات االتجاه باللون األصفر
(لون العنبر) في األمام
والخلف.

الغرامات:

يمكن أن تصدر في حقك غرامة إذا:
> لم يكن لديك ضوء أمامي وخلفي يعمل أثناء الليل
(الفترة بين غروب وشروق الشمس) أو خالل النهار إذا كانت الرؤية معاقة
بشكل خطير؛
> قدت الدراجة دون عاكسات الضوء في الجهة الخلفية من دراجتك،
في الدواسات وفي عجالت\إطارات دراجتك؛
> كان لون ضوء دراجتك خاطئا أو كان الضوء يرسل ومضات أو
غير مرئي أو مثبتا في مكان خاطئ؛
> كان لديك ضوء أبيض أو أصفر يعيق الرؤية على الجزء األمامي من
دراجتك

من أجل سالمتك وسالمة اآلخرين من المهم أن تكون مرئيا بشكل جيد.

مسموح للدراجة ذات العجلتين األماميتين (على سبيل المثال دراجة شحن) أن
تحمل مصباحين أبيضين أو أصفرين في الجهة األمامية وواحد أحمر في الجهة
الخلفية.

قواعد األضواء العاكسة:
يجب أن تحتوي الدراجة ذات العجلتين على األضواء العاكسة التالية:
> ضوء عاكس أحمر في الخلف؛
> عاكسات صفراء (لون العنبر) في الدواسات؛
> عاكسات بيضاء أو صفراء على العجالت أو اإلطارات.
هل تحتوي دراجتك على عجلة أمامية واحدة وعجلتين خلفيتين وهل عرض
الدراجة أكبر من  0.75متر؟ باإلضافة إلى العاكسات المذكورة أعاله ،يجب
أن تتوفر دراجتك أيضا على عاكس أبيض موجه لألمام .فقط بالنسبة لدراجة
(الشحن) بعجلتين في األمام وعجلة خلفية واحدة ،تنطبق القواعد المذكورة
أعاله الخاصة باألضواء العاكسة.

تم إصدار هذا المنشور من قبل دليل المرور خروننغن Verkeerswijzer Groningen
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