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Ha velünk motorozol...

Natan, 2008 április 27, vasárnap - 15:48:53

Motorozni jó. Akár egyedül is. Mégis szinte egybehangzó vélemény: csapatban motorozni semmihez nem
hasonlítható!

Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy néha még azoknak sem árt átismételni a csapatban motorozás szabályait, akik
rutinos csapatmenQk .

Nem nekünk kell felfedezni a spanyolviaszt. Az alábbi gondolatok több motoros, több éves tapasztalata alapján kerültek
ide, az InternetrQl, tapasztalatcserékbQl és saját élményeinkbQl is. Ezeket a szabályokat magunkénak érezzük,
eszerint közlekedünk. Ha velünk jössz fogadd el Te is!

» Minden közös motorozás az indulással kezdQdik.

Igyekezz pontosan érkezni

a megbeszélt találkozóhelyre,

teletankolt motorral. A megbeszélt idQpont az indulásra vonatkozik, tehát ha tudod, hogy tankolni, reggelizni akarsz vagy WC-re
kell menned, érkezz elQbb. Persze pár perc csúszás belefér, de ilyenkor mindig gondolj azokra (a többség), akik pontosak
voltak és most, felöltözve (adott esetben izzadva) rád várnak.

» A túrát a túravezetQ vezeti, P megy elöl! Ne elQzd meg!

Ha valamilyen okból elQre akarsz menni (pl.

fényképezni akarod a csapatot), meg akarsz állni a következQ parkolónál, benzinkútnál, vagy jobban ismered az utat, elQre
szólj! Ez nem csak az elQzésre vonatkozik. Ötletszerqen ne állj ki az alakzatból.

» A motorok a sávon belül zipzár alakzatban követik egymást

. ErQsebb fékezésnél így az elQtted haladó

mellé futsz be. Amerikai autópályákon gyakran elQfordul, hogy egy sávban két motor folyamatosan egymás mellett halad. Ez
Európában tiltott dolog, szqkebbek a kanyarok és sokkal gyorsabb a közlekedés (és persze az utak is rosszabbak).
Igyekezz mindig tartani az alakzatot! (Mellesleg autós szemmel is jobban néz ki egy szabályosan motorozó alakzat, mint egy
össze-vissza kacsázó alakulat. A céljaink között szerepel a biztonságos motorozás. Nem árt, ha kifelé is mutatjuk.) Hogy
ezt jól csinálod-e, azt leellenQrizheted azzal, hogy belenézel a tükörbe. Ha látod benne a mögötted haladót, nagyjából
jól mész.

» A csapaton belüli sorrendet a túravezetQ jelöli ki. Általában a túravezetQ mögött megy a leggyengébb tudású
vagy leglassabb motorral rendelkezQ. A konvojt a leggyorsabb, legrutinosabb motoros zárja. Neki sokszor a konvojnál jóval
gyorsabban kell mennie, hogy felzárkózhasson. (Nagylétszámú csapatoknál biztosítók is vannak, akik
keresztezQdésekben lezárják az utat a konvoj számára, áthaladás után visszaállnak a helyükre. JellemzQen gyors
motorosok. Ha vannak, a túravezetQ mögött mennek. Ha látod, hogy valahol zárást kapsz, számíts arra, hogy a biztosító
motoros rövid idQn belül visszatér elQre. Segítsd Qt visszaelQzni a konvojt!) Ha új vagy köztünk, szeretnénk látni,
hogyan motorozol. Ne sértQdj meg, ha az elsQ alkalommal elöl mész!

» A csapaton belül ne elQzz

, illetve csak akkor, ha ez feltétlenül szükséges - pld. ha biztosító vagy és fel kell

zárkóznod. Ilyenkor a KRESZ szabályainak figyelembevételével elQzd le a társadat (index ki, másik sáv).
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» A motorok közötti követési távolságot tartsd be, ez legalább kétmotornyi legyen.

» Fontos, hogy SOHA ne menj be az elQtted motorozó mellé!

Ugyanezt elvárhatod a mögötted jövQtQl. Konvojban

haladásnál biztosnak kell lenni abban, hogy soha senki nincs melletted. (Más persze, amikor a lámpánál egymás mellett
állunk.)
Egy hirtelen, oldalirányba szükségessé váló manQvernél ne kelljen még egy tizedmásodpercet se veszteni azzal, hogy
meggyQzQdj arról, hogy nincs melletted senki.

» Az elQzés mindenki egyéni felelQssége.

Ha az elQtted menQ elfért, nem biztos, hogy még Te is beférsz.

ElQzni úgy kell, mintha egyedül lennél.
Azaz mégsem! Ha a konvoj elQz, akkor az, aki éppen befejezi az elQzést, az húzza tovább a gázt, hogy a mögötte
lévQknek legyen helyük beférni, vagyis befejezni az elQzést. Ha az elQzés után felveszed a leelQzött kocsi tempóját, a
mögötted jövQknek nem marad hely.

» Azért, mert konvojban motorozol, nem élvezel védettséget. Továbbra is a közlekedés résztvevQje vagy.
a forgalmat, gyakran kukkants a tükörbe!

Azért mert konvojban megyünk, még elQzhetnek, akkor segítsük az

elQzést félrehúzódással és a többiek figyelmeztetésével. Csapatunkban sok tag rendelkezik és használ rádiót. Pk
jellemzQen belül mennek, hogy reagálni tudjanak a hátulról érkezQ figyelmeztetésre (pl. valaki elQzni kezdte a konvojt és
lehúzódással segítik azt.) MielQtt reagálsz, mindig gyQzQdj meg arról, hogy bizonyos jelzések neked szólnak-e!

» Figyeld a mögötted jövQt, te vagy felelQs azért, hogy ne vesszen el! Ha lemaradt volna, akkor várd be az
útkeresztezQdésekben, vagy a lehajtóknál. Sokunknál van rádió. Ha neked is van, szólj a többieknek!

» Úthibára, váratlan akadályra lehetQség szerint hívd fel a mögötted jövQk figyelmét (lassítással, karjelzéssel),
a kis követési távolság miatt meglehetQsen hirtelen tudnak felbukkanni a váratlan dolgok.

» A saját tempódban motorozz , ne tedd ki magad veszélynek, ha úgy gondolod a csoport túl gyorsan halad.
ElQbb-utóbb megvárnak. Különösen veszélyes, ha a kanyarokat lassabban veszed, és az egyeneseken akarod behozni a
lemaradásodat. Ha ezt csinálod, elQbb-utóbb nagy valószínqséggel kiegyenesítesz egy kanyart.

» Ha a csapat tankol, tankolj Te is. Hosszabb túrán megbeszéljük, mikor, hol állunk meg tankolni. Ha úgy érzed,
kihagyhatod a tankolást, mert kibírod a következQig, a Te dolgod, de ne kelljen miattad külön megállni.

» Ha megálltok, igyekezz úgy elhelyezni a motorodat a többihez képest, hogy ha véletlenül valamiért eldQl, akkor ne
döntse el a többiekét, mint a dominó.

» Megállásnál beszéljétek meg, minden rendben van-e, meddig álltok, merre mentek tovább, hol lesz a következQ
megálló. Ha valamilyen gondod van, nyugodtan szólj.

» Megállásnál figyelj oda a parkolásra, a sok motor a lehetQség szerint ne zavarja a többi közlekedQt, vagy a többi
parkolót. Ne állj rá autóra, hogy abba ne tudjanak beszállni (ezzel is fokozva az autós-motoros ellenérzéseket)

» Az indulásnál egyeztessetek, csak akkor induljon az eleje, ha már mindenki elkészült. Ne kelljen az indulás után pár
méterrel az országút közepén megállni!

Figyeld
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» Nagyon fontos annak rögzítése, hogyan viselkedjünk egy esetleges baleset esetén. Bár minden eset különbözQ
mégis néhány irányelvben megállapodtunk, hogy ha már megtörtént a baj, ne tetézzük azzal, hogy a konvojban
haladó motorok összecsúsznak, illetve egy hátul érkezQ autó belehajtson egy, az út közepén tanácstalanul álldogáló
csapatba.
1. Ha balesetet vagy bukást észlelsz és van rádiód, azonnal értesítsd a többieket.
2. Kapcsold be a vészindexet.
3. Csak a balesetet szenvedett motoros mögött haladó és a záró motoros álljon meg. A többiek guruljanak tovább
az elsQ lehetQségig, ahol a konvoj biztonságosan leparkolhat. (Onnan persze már vissza lehet menni (rohanni)
segíteni.
4. Akkor lehet megkezdeni a mentést, ha a további balesetveszély elhárult

.

Soknak tqnik? Talán. Nem veszélyes. Ha végiggondolod ezeket a dolgokat, láthatod, arra vonatkozik, hogyha együtt
indultunk, együtt is érkezzünk meg.

A csapatban történQ motorozás, túl azon, hogy jó buli, közös felelQsség egymásért.

[Beküldte Natan ]

