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o
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Sziiveg:
Szeder
hely- munkraa negativ
t6nyez6k
befoly6sol6sdnak
S(r(n fordulnak
el6 olyank6zleked6si
zetek,amiketgyors6s helyes
dont6sekkel
ki minimalizSlSsdt.
Ekkor16fogunkcsodSlkozni,
jo 6rzelmileg
vdlnipelkellv6deni.
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mindennek
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a mobels6t6nyezS(pel
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I isvanegysajdtos
ritd6ulakimerultsdg,
a
musunk,
de m6gakdr ,,Ahhoz, hogy biztonsdgosqn
amitmegstressz,
hatiirozottkeretek
a kdvdis)k6pesvetudiunk motorozni, el6nyos
hq ismerjuk cgyunk osztonos,
kozdtt tudunk 6s
sz6lyesirdnybategyors dont6seinek olcpjcit,
relni0gy,hogy6szre
is kellvdltudnunk
Tehdt
sem vesszuk.
amit a kozleked6sben
toztatni
annak
6rdek6ben,
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azel6bbiek
csakmegfelel6
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minden,,j61
azazagyihozzdiilis,il
6rz6s,
A meg- jon ki".Azonban
hanem,azbalesethez
isve- g6-l5mpa-ures
letvestilusmellettvagyunk
k6pesek.
v5ltozo(pl.
0t) 6s a gyorsan
felel6motoros
igazo- zethet.
ritmust,
ko- v6szhelyzetek,
16stilusa szem6lyisdghez
56t,nemel6gmegtaldlnia
lehets6ges
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ritmusa
kell6lldik,igymindenkin6l
a kozleked6s
is szeket
is.Mitjelentez?Egyrdsztk6szen
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nemis k6pesek folyamatosan
vdltozik.
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Sokanmagukt6l
helyzetekre
(pl.v5- reagSlni,
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v6ltoz6
k6akkorhatdrozott,
a lassan
m6sr6szt
k6pesnek
kelllennunk
jegyeivel
6sdomindns
biztositja'sz6-ros-vid6k-v5lt6s),
v6ltozo(pl.du- vetnia lassan
srllyozott
a kozepesen
v6ltoz6r6szeket
is. Mindkett6
nagyonfontos,de az ut6bbihib6jdba
sokkal
tobbenesnekbele,mertnincsenek
veletiszkijdrat6ban- gondoljunk
csaka Hungaroring
figyelmeztetdsekre!
Ahhoz,
tdndlkihelyezett
hogybiztonsdgosan
tudjunkmotorozni,
el6gyors
nyds,
haismerjUk
agyunk
osztonos,
dont6seinek
alapjait,
amelyekre
a kdzleked6sben
folyamatosan
Agyunkels6sorszdmi'thatunk.
banket,,hat6rt"
ldtmagunkrol.
Egyik
a k6pesmegfele16
fis6geinknek
6sa kdr0lm6nyeknek
(a motordt6s minden
zikaiteljesitdhatiirunk
befolydsolo
is bele6rtve),
amineka
t6nyez6t
hely6tpontosan
sosemismerjuk,
csakha atlepjUk,
akkorviszontbekdvetkezik
a baleset.
M6sikhatdra sajdtmagunknak
szabott
bels6
hat6r,aminm6g,,engedjuk
magunkat"
motorozni.Ezekegymdshoz
val6viszonya
sz5munkra
kerulnek
az6rdekes.
Min6lkozelebb
motoroegymdshoz,
anndlveszdlyesebben
jobbanemelhetjuk
zunk,viszont
annSl
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jesitm6nyunk
hat6rait,,
mivelannSlkozvet- jakkorrig6lnia
hibdt,
nohalenne
rdlehet6seg. ezdrtcelirdnyos
gyakorlSssal
el6szor
isszinten
lenebba kapcsolat
az ember-g6p-term6szet
Nok eset6ben
az alacsonyabb
teljesit6hatdrtartanunk,
illetvenovelnunk
kellteljesft6hakdzott.Egyben
e k6thatarkoztiteruletjelen- trilzottrdhagyassal,
mfgf6rfiakeset6ben
a ma- tdrainkat.
llyenkor
magdrol
a teljesit6hatd116l
ti szdmunkra
az ,,aranytartal6kot",
amitszuk- gasteljesft6hatdr
minimdlis
rahagy6ssal
a jel- is pontosabb
elk6pzeldsunk
lesz.Mdsodszor,
s6geset6n
mernunk
kellhaszndlni.
Akikezzer lemz6bb.
Tehatnincs6rtelme
feszegetni
a ,,ki tudatosan
fogjukmegtartani
eskihaszndlni
a
nincsenek
tisztdban,
azokpelddul
egyelron- vezetjobban"cimtikerd6st:
a ferfiakugyan- biztonsdgos
t6volsdgot
a bels66sa fizikaihatott kanyarban
inkabb
direktlet6rnek
azulrol, istobbettudnak,,kihozni",
dea n6kkevesebb tdr kozott.
Gondoljunk
csakellenp6ldak6nt
a
vagy,,direkt"
elesnek,
mintsem
megprob6l- balesetet
okoznak
Stlagosan.
Els6
z
a biztonsdg, tipikus
tavaszi
motorosbalesetekre!
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