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Анотация
Да се кара мотоциклет е приятно и лесно. Много по-трудно 

обаче, е се избегнат множеството различни неприятности – от 
внезапно завиващите наляво автомобили, до разклатената дъска в 
настилката на жп прелез. Тази книга съдържа описания на 
произшествия – част истински, и друга част – такива които са 
избегнати в последния момент. Мотоциклетистите на които това се е 
случило или не са забелязали опасността или ме са знаели как да се 
държат в опасния момент. Ако карате отдавна и ходите надалеч, 
вероятно и вие сте попадали в подобни ситуации. Този който не е 
подготвен за тях, си вади поука от случилото се, изтиквайки 
разбития мотор от пътя…
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Книгата не случайно е издадена в джобен формат. Вземете я с 
вас, когато пътувате и я прелиствайте в свободното време. Старайте 
се да не забравяте за възможните опасности на пътя, и 
предварително от тренирайте вероятни начини за избягването им – 
тогава вие ще бъдете готови за това, което може да ви се случи на 
шосето днес. Хиляди читатели на Motorcycle Consumer News 
постъпват по този начин, и от техните писма беше „сглобена” тази 
книга. Надяваме се тя да бъде полезна не само на новаците, а и на 
ветераните – да им поосвежи паметта.

За автора

David L. Hough– известен мотоциклетист и 
писател. Много пътешества по Северна Америка 
и по Европа. Дейвид сам ремонтира мотоциклета 
си. През многото километри с мотори, с кош и 
без него, по пътища и извън тях – той е натрупал 
уникален опит.

Вече 25 години Дейвид кара мотора си 
всеки ден. Автор е на много статии и книги. 
Най-известната му работа е серията статии 

"Майсторско управление на мотоциклета”- наградена от Motorcycle 
Safety Foundation. Професионален художник и фотограф, работещ в 
областта на авиостроенето, Дейвид сам е проилюстрирал съветите 
си.

В свободното си време Дейвид създава първата в света система 
за обучение по управление на мотор с кош. Консултира ред 
мотоциклетни организации в САЩ и Европа, по въпросите на 
безопасността и обучението на инструкторите.
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Посвещение

Книгата се посвещава на всички инструктори обучаващи ни на 
изкуството как да управляваме мотоциклет безопасно. Те предават 
своите знания и умения на курсистите в класните стаи и на 
полигоните, за да започнат тези курсисти да карат по-уверено и 
умело. Естествено, тази работа не е толкова престижна и 
увлекателна, като на хирурга, сглобяващ част по част поредната 
жертва на катастрофа. Но инструкторите също помагат на хората да 
избегнат болката, като ги учат как да избягват произшествията.

Предисловие на редактора

Тази книга ви спасява живота. За колко книги , които сте 
прочели, може да бъде казано нещо такова?

Редакцията на Motorcycle Consumer News получава много 
писма адресирано до David L. Hough . Понякога ни се налага да му 
ги препращаме с чували.

Читателите често молят Дейвид да им помогне при избора на 
екипировка, или да го посъветва какъв маршрут за мотопътешествие 
да изберат. Дейвид винаги отговаря много подробно на такива 
писма. Той е опитен мотоциклетист и механик, много пътува и умее 
да разказва увлекателни истории. Винаги е удоволствие да поискаш 
съвет от такъв човек.

Понякога идват писма от хора претърпели произшествие. 
Питат Дейвид, какво са направили неправилно, имали ли са шанс да 
се измъкнат. И той им помага при разбора на случилото се, при 
преодоляването на страха и връщането зад кормилото.

А най-приятно е да четеш писма, в които хора благодарят на 
Дейвид, за съвети, които са им помогнали да избегнат произшествие.

Трудно е да си представиш по-голяма награда, от писмо в което 
ти благодарят за спасен живот. И аз разбирам защо Дейвид 
посвещава толкова време на работата си. Парите явно не са главното, 
защото за същите усилия, но приложени в друга област, той би 
получил много повече.

А и още едно нещо, струва ми се, че Дейвид цени усещането за 
братство между мотоциклетистите, свързващо по особена начин 
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хора, абсолютно различни в нормалния си живот. Мисля, че това го 
кара да работи и като инструктор. 

Прочетете историите в тази книга, коментарите на Дейвид и се 
опитайте да ги запомните. „Бъди готов” – така казват бойскаутите. 
Няма смисъл да се страхувате от карането на мотоциклет, просто 
трябва да бъдете внимателни и съсредоточени. На тези страници ще 
намерите РЕАЛЕН човешки опит, и всяка една малка подробност 
може да се окаже жизнено важна.

Редакцията на Motorcycle Consumer News се гордее със 
сътрудничеството си с Дейвид и с това, че издаваме неговата книга.

Желая безопасни и интересни пътувания на всички!
 Дейв Сирл,

Редактор на Motorcycle Consumer News

Въведение

Започнах да пиша тази книга през 70-те. Тогава работех  в 
„Боинг” и пътувах до офиса през целия Сиатъл. Мотоциклетите не 
бяха толкова популярни, колкото сега, и нямаше почти никаква 
информация относно техниките на каране. Реших да напиша книга, 
която може да се чете на части, през минутките свободно време. 
Части от нея четях на събиранията на Мотоклуба на служителите на 
„Боинг”, където на обществени начала, бях координатор по 
безопасността. Между другото, започнах да раздавам тези материали 
на познати мотоциклетисти.

 Някои от тези съвети попаднали в Washington Departament of 
Licensing, и оттам ми предложиха да ги включат в материалите, 
които се раздават на шофьорите при получаване на свидетелството 
за право управление.

 В началото на 80-те в Motorcycle Safety Foundation дочули за 
докладите правени в Мотоклуба на „Боинг” и ме помолиха да 
напиша серия съвети специално за тях. Съгласих се с надеждата, че 
MSF ще започне да ги разпространява безплатно чрез своите 
издания, организации, продавачи в мототехники и в службите 
издаващи свидетелства за право управление. 
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Изпратих им първата част от около 40 съвета и зачаках 
резултат. След няколко години MSF започна курсове за повишаване 
на майсторството на управление за мотоциклетисти., и аз видях 
няколко от моите съвети отпечатани в леко орязан вид на гърба на 
помагалото за инструктори. Така моята книга започна да се 
разпространява в Америка…

В началото на 80-те, започнах да публикувам статии и в  Road 
Rider (сега Motorcycle Consumer News - MCN). Серията „Майсторско 
управление на мотоциклет” върви вече много години, по нея е 
издадена и книга.

Серията имаше успех, но аз забелязах, че много 
мотоциклетисти предпочитат по-къси статии, такива които може да 
прочетеш през почивката на работното място или докато чакаш 
началото на някое мероприятие в мотоклуба. Даже 25 години след 
началото на серията статии MCN получава писма от читателите. Те 
помнят най-първите кратки съвети, накарали ги да усъвършенстват 
навиците си на каране или спасили живота им в опасна ситуация.

Фред Ро, редактор на списанието, помоли MSF за разрешение 
да публикува моите съвети от пособието за инструктори. Разрешиха 
му. Фред публикувал всички мои материали в първоначалния им, 
разгърнат вид – в стил пародиращ пособието на MSF. От това би се 
получила прекрасна първоаприлска шега. Познавам много от 
инструкторите на MSF и знам, че четат MCN. Представям си как с 
недоумение прелистват пособието си в търсене на съветите, които не 
са там. За усилване на ефекта, помолих Фред да не слага името ми 
под тези статии..

Но шегата не се получи. „Пътни Стратегии” не излезе в първо 
априлския брой на MCN. Публикуваха я през май 1995. А след около 
2 месеца в MSF се появиха финансови проблеми и голяма част от 
сътрудниците бяха уволнени. Фред не усети пародията и ме помоли 
да пиша такива статии и занапред. Писах ги до пролетта на 2000, 
докато не се отправих на дълго пътуване.

След това с Фред се срещнахме на мотосрещата в Ню-Йорк. 
Каза ми, че въпреки популярността на статиите ми, е принуден да ги 
спре заради други, по-важни статии. Искрено се зарадвах, че се 
отървах от това задължение. Никой от читателите не изпрати писмо 
в защита на серията.
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Но, за наше учудване, анкетите сред читателите на  MCN 
показаха, че рубриката „Пътна Стратегия” е изключително 
популярна. Фред ми се примоли, а аз набързо спретнах още няколко 
съвета за поредния брой. Кръгът се затвори.

Вероятно, на някого му харесват подробните, с много графики 
и диаграми описания, но повечето мотоциклетисти предпочитат 
късите статии, които могат да бъдат прочетени за една-две минути.

В тази книга няма глави и раздели. Всеки съвет е сам за себе 
си. Преди да започнете да я четете, запомнете: всички съвети са на 
базата на реални произшествия или ситуации, в които катастрофата е 
избегната на косъм. Ако книжката предизвика у вас параноично 
състояние, не се отчайвайте, едва ли ще се срещнете със всички 
описани ситуации. Прелиствайте книжката във всяка свободна 
минута, отваряйки я на произволна страница – много е възможно, 
точно току-що прочетеното да ви помогне да се справите в сложна 
ситуация, и да продължите да се радвате на живота… 

David L. Hough

Опасност: излизане от двор или 
квартална уличка

Не губете концентрация между 
кръстовищата

Карате си бавничко по тиха 
улица. Движението не е 
натоварено, пътя е в отлично 
състояние, имате прекрасна 
видимост. Приближавайки към 
кръстовището, слагате пръсти на 
спирачката и внимателно се 
оглеждате дали няма коли, 
велосипедисти или пешеходци. 
Всичко е спокойно, подавате леко 
газ и продължавате да си карате 
наслаждавайки се на всичко около вас.
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По средата на следващия квартал, точно пред вас, от двор, 
изхода на който е плътно закрит от паркирали коли, неочаквано 
изскача кола. Успявате да натиснете спирачката, удържайки 
колелата на границата на блокирането. Но даже и при умелото 
спиране, не се получава да избегнете сблъсъка. Предното колело се 
врязва в лявата врата на колата, шофьора ви е видял в последния 
момент и панически е скочил на спирачката.

Кръстовищата са опасни, и вие постъпвате умно, 
подготвяйки се отрано за екстрено спиране. Но често забравяме, 
че изходите от дворове и паркинги са също вид кръстовища. Но 
оттам няма видимост към това, което се случва на улицата. 
Статистиката е категорична: 13% от произшествията(и 17% от 
всички смъртни случаи) се случват на тези изходи. Минавайте 
оттам по същия начин, по който минавате и през оживено 
кръстовище. Намаляването на скоростта от 60 на 45км/ч, 
съкращава два пъти спирачния път. Опитайте да изберете такова 
положение на пътя, което ви дава максимална видимост към това 
което става отпред. Времето до началото на спирането ще се 
намали чувствително, ако пръстите ви са вече на спирачката.

Стрелки: внимание – 
пързалка!

Пътната маркировка – 
хлъзгава като лед

Спускате се по наклона 
на излизане от магистралата. 
Виражът свършва, и вие 
трябва да намалите и да дадете 
предимство. Внимателно 
намалявате, мотоциклета се 
поизправя, стискате малко 
по-силно спирачката.

Изведнъж предното 
колело губи сцепление и започва да се хлъзга настрани. Отпускате 
предната спирачка, за да не паднете, и задницата на мотоциклета 
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моментално започва да играе насам-натам. Продължавате да 
натискате задната спирачка, за да избегнете хайсайда, успявате да се 
задържите на две гуми и даже спирате мотоциклета. Но – вече далеч 
навътре в платното. За щастие другите водачи са ви видели и са 
направили възможното за да избегнат произшествието.

Стрелките на асфалта, които указват посоката са от 
специален, износоустойчив материал на основата на пластмасите. 
Те стават изключително хлъзгави, при попадане върху тях на вода 
или масло. Избирайте си траекторията на движение, така че да не  
минавате през тях. Ако няма начин, опитайте се възможно 
най-много да намалите скоростта преди тях, и отпуснете 
спирачката непосредствено, преди да стъпите отгоре им.

Да убиеш на заден ход

Не се учудвайте, ако кола 
неочаквано е дала назад на 
паркинга

Решили сте набързо да 
прескочите до магазина. Вече 
сте привършили с 
пазаруването, покупките са в 
топкейса, ключалката от диска е 
свалена, каската сложена, якето 
закопчано и двигателя работи.

Нямате търпение да се 
приберете в къщи и хвърляйки 
бърз поглед наоколо, вдигате 
пачия крак и бързо поемате 
към изхода на паркинга. 

От какво да се пазите 
излизайки от паркинга на голям магазин? Изоставени колички, 
тичащи деца и  идващи насреща коли. Но пътя отпред е свободен, 
само някакво момче, слага покупките си в багажника. Отправя се 
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към вратата си, видимо още не довършил товаренето на багажа си, и 
вие преставате да му обръщате внимание.

Вратата на пътника тропва и … автомобилът неочаквано тръгва 
назад, пресичайки ви пътя. Опитвате се да спрете, но бронята на 
колата се приближава твърде бързо. Не много силен удар… Слизате 
от мотора. Бързия оглед показва, че поражения по мотора и по 
колата няма. Но две побеснели момчета идват към вас със стиснати 
юмруци, готови да изясняват незабавно кой крив, кой прав. Оказва 
се, че в колата все пак е имало вече седнал шофьор. Разбира се той 
вас не е можел да ви види, щом като и вие не сте го видели. 

Транспортното средство, в което хората влизат или от 
което излизат, може да започне движение във всеки един момент. 
Бъдете внимателни. Ако намалите скоростта, каквото и да стане,  
ще разполагате с малко повече време за реакция. Не е лошо и да 
държите пръстите си на спирачката и на съединителя. 

Капани за мотоциклети

Или още една причина да не 
караме по средата на 
платното

Карате към къщи в час пик. Колите пълзят едва, едва, и сякаш 
всички светофари превключват точно пред вас на червено. 
Притеснявате се, че двигателя може да прегрее, и дебнете първата 
възможност за ускоряване. На светофара заставате плътно да 
бронята на предния автомобил, за да го накарате да тръгне възможно 
по-бързо, когато светне зелено.

Виждате, че на светофара на напречната улица светва жълто, 
включвате първа. Светва зеленото и колата пред вас тръгва, а вие 
веднага след нея.

 Само след секунда предното ви колело пропада някъде и вие 
летите през кормилото. Слушайки скърцането на гуми и спирачки, се 
пързаляте по корем право в центъра на кръстовището, все още без 
понятие какво е станало. 
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Всичко е просто – строители са покрили изкопаната на пътя 
яма с метален капак, а преминаващите отгоре му коли, са го 
разместили. Автомобилът пред вас е минал над дупката, а вие сте 
я улучили директно. Не сте я видели, защото плътно зад предната 
кола губите видимостта напред. В бързината си да тръгнете, не 
сте погледнали надолу когато предната кола е потеглила. 

В задръстване, не се „натискайте” в предния автомобил, 
задължително стойте на дистанция от поне една дължина на 
мотора. Така виждате какво става отпред, а и шофьора по лесно 
ще ви забележи. По-добре е да се кара не по средата, а зад левите 
колела на колите пред вас. По този начин е по-вероятно да 
избегнете дупки, локви масло и други неприятност.

Заслепяващи фарове

Гледайте към банкета за да не 
ви заслепят

Пътувате към къщи, след 
уикенд на колела. Пътя се е 
оказал по-дълъг отколкото сте 
предполагали, и се прибирате 
късно. Движението е 
натоварено, както е винаги в 
неделя вечер. Залязващото 
слънце свети право в очите ви. Ясно е, че  ще се наложи да пътувате 
и на фарове, защо поне да не починете малко? На първата 
бензиностанция зареждате, проверявате всичко ли свети и отивате да 
хапнете. Докато ви донесат поръчката, сменяте тонираната слюда на 
шлема с прозрачна(предварително измита и подсушена), за да не 
губите време по пътя и за това. 

Продължавате пътя си, добре похапнали. Асфалта изглежда 
абсолютно черен, а фаровете на отсрещните коли проблясват за 
кратко насреща ви. Преминавате с добър наклон през поредния 
завой, когато изведнъж ви заслепяват нерегулирани светлини. 
Когато зрението се връща, вече сте на банкета. С мъка запазвайки 
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равновесие, все пак успявате да върнете мотора на пътя…  А бяхте 
на косъм сериозен проблем…

Преди нощно каране, поверете всички светлини, сменете 
тонираната слюда на шлема с почистена, прозрачна. Помнете, 
след заслепяване, очите имат нужда от известно време за да се 
възстановят. Затова, излизайки нощем от осветено помещение и 
сядайки на мотоциклета, дайте 1-2 минутки на очите си за 
адаптация (или малко преди да излезете сложете тъмни очила).

Ще са необходими няколко секунди, за да прогледнете отново 
след заслепяване. Един мото ветеран препоръчва при разминаване 
да се гледа в маркировката, отделяща платното от банкета. 
Тогава няма да ви заслепят и след разминаването, ще можете 
веднага да насочите вниманието си към пътя.

”Мъртва” зона

Вижда ли ви водачът в 
съседната лента?

Карате си по пътя. 
Движението е натоварено, 
автомобилите се движат 
плътно един след друг. 
Максимално съсредоточени 
сте и се стараете да карате 
така, че преди и след вас да има достатъчно място. Забелязвате, че 
дясната лента е в ремонт и колите от нея се престрояват във вашата 
лента.

Камионът вдясно дава мигач и започва да се изнася  наляво. 
Намалявате леко, за да му направите място и също заставате малко 
по-вляво, за да ви виждат в огледалата, а и да имате повече място за 
евентуална маневра. 

Но в момента в който камионът се престроява в лявата лента, 
микробусът движещ се зад него, също дава наляво, право върху вас. 
Изнасяте се максимално наляво, почти в банкета, за да избегнете 
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удара, ускорявате и доближавате до шофьорската врата, надувайки 
клаксона. Водачът най-после ви забелязва, но само свива рамене и 
леко намалява, за да ви пропусне.

Мотоциклетистът трябва винаги да помни, че мотора е 
по-трудно да бъде забелязан отколкото кола – особено от 
водачите на високи превозни средства. Шофьора на микробуса, 
вероятно е погледнал в лявото огледало, но просто не е видял 
скрития в „мъртвата” му зона мотоциклет.

Не си е струвало да се влачите с колоната, рискувайки да 
попаднете в „мъртва” зона. Можело е да карате редом с 
шофьорската врата на буса и тогава щяха да ви видят. А и 
можеше да се престроите вдясно зад микробуса, за да се вмъкнете 
след това отново в лявата лента. По-добре да изгубите мястото 
си на платното, отколкото живота си.

Пак за „мъртвата” зона

Да се движите в „мъртва” зона 
означава да си търсите белята

Приятна, лятна вечер, 
градът е осветен от разноцветни 
реклами. Големия V2 ви носи по 
булеварда. Всичко е просто 
прекрасно, само движението е 
малко по-оживено, отколкото би 
ви е искало. Правите се, че не 
забелязвате възхитените погледи 
на околните, но ви е приятно да 
чувствате, че времето и парите, 
отделени за боядисване и 
полиране на мотоциклета, не са 
отишли на вятъра.

Неочаквано, автомобила 
вляво се престроява във вашата 
лента без мигач. Сякаш 
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специално се опитва да ви удари! След това рязко набива спирачки и 
започва да завива към някакъв магазин. Панически надувате 
клаксона и се опитвате да намалите и завиете, за да избегнете удара. 
Най-после шофьора ви забелязва и спира. Но вече е твърде късно – 
мотоциклета пада, пързаля се и отива право под колата. Успявате да 
се изтъркаляте настрани и да избегнете сериозни травми, но боята и 
полировката са унищожени…

Колкото и лека и приятна да изглежда разходката, не трябва 
да се отпускате прекалено. Постоянно наблюдавайте останалите 
участници в движението. Даже ослепително блестящия хром на 
мотора, не е лесно да бъде забелязан привечер. Автомобилиста е 
виновен, но от това не ви става по-добре. Част от вината все пак е  
и ваша – търсехте си белята, карайки в „мъртвата” му зона,.

Люлееща се дъска

На прелезите може да има 
нестабилни дъски

Карате из промишлената 
зона, На пътя ви има много жп 
прелези. Минавате през тях 
внимателно, защото знаете, че 
може да се хлъзнете по релсите.

Пред следващия прелез, 
забелязвате огромен камион, 
идващ отсреща. Ясно е, че ще 
минете през прелеза 
едновременно. Решавате да запазите скоростта и траекторията си на 
движение. Но пред самия прелез, нещо ви заставя да намалите и да 
се изнесете плътно вдясно, за да оставите повече място на камиона. 

Когато камиона стъпва на прелеза, една от дъските подскача на 
двайсетина сантиметра. Очевидно, не е била закрепена както трябва. 
Ако не бяхте намалили предварително, и не бяхте минали вдясно, 
щяхте да имате доста неприятности.

Понякога не осъзнавате опасността, която ви очаква, но 
нещо ви кара да бъдете по-внимателен. Мозъкът възприема много 
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подробности, но съзнанието обработва само малка част от тях. 
Именно това подсъзнателно внимание към подробностите помага 
за избягването на произшествия.

Внимание – елени

В местата където е възможна 
среща с елени, трябва да 
бъдете готови за резки 
спирания 

Ранно лятно утро. Носите 
се по пътя далеч от  града, с 
неговите задръствания. Тесния 
път се вие между махали и гъсти гори. На такъв път могат са 
възможни изненади, например разсипан пясък или чакъл, мокри 
листа и др. Това е причината да облечете пълна екипировка – яке и 
панталон с протектори, ръкавици, ботуши, шлем, и не мислите да я 
сваляте независимо от силното 

Карате агресивно, забавяте само пред тесните мостчета или в 
селцата. Виждате знак, предупреждаващ  за възможна поява на диви 
животни на пътя. Не намалявате скоростта, но внимавате повече за 
това което се случва около платното.

Минавайки през поредния остър завой, с периферното си 
зрение забелязвате някаква сянка вляво от пътя. Решавате, че това 
вероятно е кашон или паднало дърво, но в този момент сянката вдига 
главата си, и виждате, че това е елен. Стои спокойно, дъвче и просто 
гледа към вас. Решавате да минете покрай него, без каквито и да 
било допълнителни действия. 

Но когато се изравнявате с него, елена внезапно изскача на 
пътя, точно пред вас. Опитвате да спрете или да го заобиколите, но 
той скача насам-натам. Сблъсък, и двамата лежите на асфалта. За 
щастие никой от вас не е пострадал. Елена се скрива в гората, а вие 
изправяте мотоциклета и мислено си казвате „Браво” за добрата 
екипировка.
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Когато има знак, предупреждаващ за диви животни, 
намалете и се подгответе за внезапно спиране. Елените 
обикновено, скачат на пътя,когато ги приближите съвсем. Ако 
видите елен край пътя, незабавно намалете скоростта. Много 
вероятно е да изскочи на пътя, точно пред вас.

Опасното стъпало

Границата на срязания 
асфалт може да изхвърли от 
седалката

Най-после почивни дни. 
Какво по-голямо удоволствие 
от това, да си яхнеш мотора и 
да потеглиш някъде надалеч. 
Далеч от проблемите в града. Времето е прекрасно, мотоциклета е в 
отлично състояние, очаква ви двудневно пътешествие. Добре 
познавате пътя, знаете всеки завой, и подавате здраво. 

След няколко километра забелязвате, че по пътя има някакъв 
прах. След завоя виждате – участък от пътя в ремонт. Връщате газта. 
След знака „Неравности на пътя”, се поизправяте на стъпенките, за 
да поемете удара.

Обаче, асфалта е срязан не под прав ъгъл, а косо. Освен това е 
насипан и трошляк. Предното колело заорава и падате на една 
страна. Нищо страшно не е станало, само няколко драскотини от 
трошляка.

Знакът "Неравности на пътя" означава всяка разлика в 
нивата на пътното платно. Стъпалото на среза може да бъде под 
всякакъв ъгъл. Надлъжните неравности са най-опасни, там не е 
трудно да изпуснеш управлението.Старайте се винаги да 
подхождате към такива неравности под ъгъл възможно най-близък  
до правия.
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Мото буфер

В плътната колона - винаги с 
пръсти на спирачката

В неделя вечер се прибирате към града. Движението е 
натоварено, колоната е плътна и сравнително бърза. Слънцето ви е 
пекло цял ден, изморени сте, но сте принудени да поддържате висока 
скорост, за да се задържите в колоната. 

Слизате от магистралата, въздъхвате с облекчение и спокойно 
карате към къщи по слабо натоварена улица. Карате на дистанция от 
предния автомобил и нетърпеливи шофьори постоянно се вмъкват 
пред вас. Решавате да съкратите малко дистанцията, и за всеки 
случай слагате пръсти на спирачката. 

Притеснявате се да не закъснеете и хвърляте поглед бърз към 
часовника. Когато поглеждате напред, стоповете на предната кола 
вече светят ярко. Спирате със всички сили, но дистанцията е 
недостатъчна. Предното колело се врязва в бронята и почти веднага 
със свирене на спирачките, задната кола се забива във вас. Никой не 
е наранен, но на мотоциклета му предстои ремонт, а и в къщи със 
сигурност ще се приберете късно.

Не се отпускайте при приближаването на дома. Не мислете 
за закъснението, а още повече не поглеждайте към часовника – 
това отклонява вниманието от пътя. 

Когато съкращавате дистанцията не е достатъчно само да 
сте готов за внезапно спиране. В плътна колона се старайте да 
гледате на само какво прави предната кола, а няколко коли напред. 
Тогава ще можете да се подготвите за промяната на скоростта, 
далеч преди да светнат стоповете на автомобила пред вас. 
Старайте се да карате зад левите колела на колата отпред. Така 
ще имате по-добра видимост, а и вас ще ви виждат по-добре. 
Когато започнат да светват стоповете на предните коли, леко 
чукнете и вашите спирачки, за да предупредите задната кола за 
вероятното намаляване на скоростта. 
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Опасният автобус

Опитния водач не би се крил

Отдавна карате, но 
обикновено само през 
почивните дни и за собствено 
удоволствие. В един прекрасен 
ден решавате, че не си струва да 
прекарвате живота си в 
задръствания по улиците, и 
започвате да ходите на работа с 
мотоциклета си. Карате си по 
познатата улица. Настигате 
потеглящ от спирка автобус, 
принудени сте да карате зад 
него.Връщате газта. Никаква 
видимост напред. Решавате да 
го изпреварите по-късно, за да 
не се получи престрояване при минаване през кръстовището.

 На кръстовището, отсрещната кола започва ляв завой веднага 
след автобуса. Давате рязко вдясно, избягвайки удара, след това се 
връщате обратно в лентата си. Току-що се разминахте на косъм със 
смъртна опасност.

В някои щати /страни/ шофьорите са задължени да дават 
път на потеглящи от спирка автобуси. Правилника трябва да се 
спазва, но никой не ви кара да се движите плътно зад автобуса, 
фургона, или каквото и да било голямо транспортно средство, 
защото тогава отсреща не могат да ви видят. По- добре 
преминете в съседната лента или увеличете дистанцията. На 
познати места избягвайте лентите  които се предпочитат от 
маршрутките.
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Опасност по средата

Боклукът винаги се търкаля 
по средата на лентата за 
движение 

Движението е 
изключително натоварено, 
карате с максимална 
концентрация. За всеки случай, 
карате по средата на вашата 
лента, за да увеличите 
разстоянията до съседните 
автомобили. Едновременно с 
това, съкращавате дистанцията, 
за да не се напъха някой пред 
вас. Гледате далеч напред,  за да 
сте подготвен отрано за 
евентуално спиране на колоната, 
и държите пръстите си на 
спирачката.

Внезапно, на асфалта, 
изпод предната кола се появява 
тухла. Преди да успеете да реагирате, предното колело рязко 
подскача. Тухлата попада и под задната гума, и задницата ви се 
занася настрани. С голяма мъка обуздавате мотора и се измъквате на 
банкета. Слизате, за да огледате пораженията. И двете джанти са 
изкривени.

Понякога не е възможно да се спазва правилната  дистанция. 
В такива ситуации, следва да следите движението на потока 
възможно най-далеч напред и да бъдете подготвени за внезапно 
спиране. Старайте се да карате зад гумите на предния автомобил, 
за да избегнете дупки, камъни, локви масло, кашони, и различни 
други боклуци, които обикновено се търкалят по пътя и се събират 
в средата на лентата за движение.
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Големи неприятности

Постоянно усъвършенствайте 
уменията си за преодоляване 
на завои

В прекрасния съботен ден 
отивате да покарате с приятели 
по извън града, по път с хубави 
завои. Новия ви мотоциклет не 
е по-лош от техните, но 
постоянно изоставате от 
групата. Започвате да 
ускорявате по-интензивно, да 
спирате по-късно, и да се 
накланяте по-силно. В поредния 
остър завой моторът започва да 
играе. Става ясно, че сте 
стигнали предела на 
възможностите си, но не можете да догоните приятелите си. 

В средата на остър десен завой, моторът започва собствен 
живот. Отказва да се задържи в траекторията, предното колело вече 
пресича осевата линия… Инстинктивно връщате газта и намаляте, 
мотоциклета все по-силно го тегли наляво, в крана сметка излизате 
от пътя. Късмет, че нямаше насрещно движение.

Излитането в насрещното е резултат от лоша техника на 
преодоляване на завоите. Използвайте цялата ширина на лентата, 
а не само средата и. Това ще ви позволи по-добре да ползвате 
тягата на двигателя. Преди десен завой – изнесете се към осевата 
линия и намалете леко, но отпуснете спирачките преди да се 
наклоните. Гледайте там, където искате да отиде мотора. За 
влизане в завоя може да използвате и counter streeing /термин, 
който означава насочване на кормилото в посока обратна на 
посоката на завоя/. В завоя леко добавяйте газ. И задължително 
потренирайте, преди следващата разходка. 
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Идиот на волана

Някои шофьори мразят 
мотоциклетистите, друго 
просто са психически 
неуравновесени

На един от междуселските 
пътища настигате странен 
шофьор. Колата му се мотае по 
цялото платно, ту намаля, ту ускорява. Не можете да изберете 
момент за изпреварване. Зад вас вече се е образувала дълга колона.

На поредния прав участък, все пак се измъквате вляво и 
ускорявате. Шофьорът се опитва да засили, но губи състезанието. 
Изпреварвате го, връщате се в лентата си, а малко по-късно 
забелязвате, че той кара плътно зад вас, с надут клаксон и размахан 
юмрук през прозореца. Налага ви се да превишите скоростта, за да се 
отървете от него.

Има два варианта – или вече сте срещали такива каиши, или 
задължително ще ги срещнете. Лесно е да ги разпознаете по 
маниера им на каране, а понякога и по външния вид на автомобила. 
Някои хора възприемат изпреварването като акт на агресия, 
особено ако известно време сте карали зад тях, а след това сте се 
върнали в платното си твърде рано. Други пък възприемат 
изпреварването, като покана за гонка. Има и такива, които просто 
мразят мотоциклетисти. Старайте се да не ги приближавате 
много преди и след изпреварването, може да ви засекат.  А може и 
просто да спрете край пътя за кратка почивка, може и да 
изберете друг път.
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Коварството на черния път

Рано или късно, се налага да 
слезем от асфалта

Пътешествието беше 
прекрасно, до момента в който, 
заради ремонт пътя беше 
отклонен по неасфалтиран 
обходен маршрут. Невероятно, 
но факт – умни глави са решили да ремонтират главния път точно по 
време на туристическия сезон. Нямате избор и поемате по черния 
път. Очакват ви коловози, чакъл, пясък и рядка кал.

Предното колело влиза в коловоз, и мотора става неуправляем. 
Инстинктивно намаляте и пускате крака. Кормилото играе все по 
силно, и в момента в който стъпвате на чакъл, следва падане. Не сте 
пострадал, но мотора е понадран. Ругаете пътното за ненавременния 
ремонт, и себе си за това, че сте паднали.

Преди участък с чакъл не намаляйте, а ускорете леко, за да 
облекчите управлението. Опитвайте се да избирате частите с 
по-уплътнено покритие. Не сваляте крака от стъпенките, по добре  
се изправете на тях, за да пазите по-лесно равновесие. Дръжте 
равна газ..

Рано или късно, всеки попада на черен път. Карането там 
изисква малко по-особени навици. За да ги придобиете, не е лошо да 
покарате кросова машина по горите и поляните.

Двоен проблем

Неприятностите - от втората 
кола

Карате все по-често из 
града, и вече сте се научили да 
пред чувствате възможните 
опасности – разсеян пешеходец, 
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шофьор, минаваш на червено,  бавно изпълзяващ на платното 
камион и др. подобни. Но особено внимавате за коли, които завиват 
наляво  на кръстовищата.

Карате по ненатоварен път, и си позволявате малко по-висока 
скорост. На поредното кръстовище виждате джип с включен ляв 
мигач. На зелено сте, но предполагате, че джипа може да ви сече 
път. Затова отнемате газта и слагате пръсти на спирачката. 
Естествено, джипът решава, че ще мине и сече кръстовището точно 
пред вас. Казвате си едно „браво” наум, за прозорливостта, и в 
същия момент виждате, че буса, дето беше зад джипа също е тръгна 
да завива наляво. Скачате на спирачките, шофьора на буса също 
набива неговите, и ви препречва пътя. Ударът ви изхвърля от 
седалката.

Винаги внимавайте с колите завиващи наляво. Помнете, че 
шофьора на втората кола може неочаквано да започне маневра, 
веднага след първата, без да ви забележи или неправилно да прецени  
скоростта ви. Ще го признаят за виновен и ще му напишат акт, 
ама на вас от това няма да ви стане по-добре.

Превишаването на скоростта не само увеличава спирачния 
път, но е и предпоставка за грешна преценка от страна на другите 
водачи.  Преди кръстовище намалете скоростта. Бъдете 
подготвени за неочаквано спиране, дори и да сте на зелено.

Надлъжни неравности

Границата между стар и нов 
асфалт създава предпоставка 
за падане

Карате по двулентов път в 
планината. От време на време ви 
настигат камиони труповози. 
Виждате поредния в огледалата и решавате д му освободите лявото 
платно. На границата между платната мотора подскача и става ясно, 
че има стъпало между новия асфалт вляво и стария вдясно. Опитвате 
се да се върнете пак вляво, но кормилото изскача от ръцете ви и… За 
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късмет сте с добра екипировка, и мотора се отърва само с надрани 
спойлери.

Постъпихте правилно, като дадохте път на камиона. При 
престрояване внимавайте за състоянието на асфалта между 
лентите за движение. Стария  
и новия асфалт имат различен 
цвят и повърхност.  
Надлъжните неравности силно 
затрудняват управлението.  
Трябва да се преодоляват под 
ъгъл поне 45 градуса.

Още веднъж за надлъжните 
неравности

Връщате се в къщи след 
карането през уикенда. Карате 
бавно, колите се едва влачат, 
търпението ви свършва. Отпред 
има ремонт на пътя, и 
движението е само в едната 
лента. Регулировчик пуска 
движението в едната или в другата посока поред. Решавате че ви 
стига толкова чакане и тръгвате по лентата за насрещно движение. 
Пускат отсрещната колона, и се налага да се върнете във вашата 
лента. Мигач, леко спирачка, и се опитвате да влезете в колоната. Но 
на това място започва слой нов асфалт. Мотоциклета се накланя 
опасно, опитвате се да го задържите, но не се получава. Скоростта не 
беше голяма, и ви се размина без травми, обаче разбития ви мотор 
затваря движението.

Трябва да се помни, че на участъци с ремонт обикновено има 
надлъжни неравност. Те са изключително опасни за мотоциклети. 
На границата между стар и нов асфалт предното колело попада в 
капан и не е лесно да се запази равновесие. Най-добре е такива 
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неравности да се избягват, а ако няма начин, старайте се да ги 
преминавате под ъгъл поне 45 градуса. В гореописаната ситуация, 
би следвало да си стоите в лентата, или преди връщането в 
колоната да дадете вляво за да разширите захода и да минете през 
стъпалото под възможно най-голям ъгъл.
 
Показателно падане

Как правилно да правим 
бавно обръщане 

Пристигате на поредното 
мероприятие, карате бавно, 
търсите място за паркиране. 
Колегите мотоциклетисти, ви 
изчакват да спрете и да се 
присъедините към тях. Но 
всички места са заети, и ви се 
налага да направите обратен 
завой за да минете и около 
другия бордюр. Мястото за 
обръщане е тясно, а не ви се 
иска да се бутате с крака като 
новобранец. Захождате 
максимално широко, играете със 
съединителя и газта, започвате да завивате. Наклонен, мотора се 
оказва неочаквано тежък, ясно е, че няма да се впишете. Панически 
стискате съединителя и пускате крак. Мотоциклета обаче пада, и вие 
заедно с него. Колегите бързо идват на помощ, изправяте мотора. 
Нямате травми, машината е невредима. Обаче самочувствието ви е 
пострадало далеч повече.

Колкото повече е наклонен мотоциклета, толкова по-остър 
завой може да направи. Главното е центробежната сила да 
уравновесява силата на тежестта. Затова, стиснатия съединител  
води до падане.
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 Как да направим обратен завой? Първо, пренасяме 
тежестта на външната стъпенка, това дава възможност повече 
да наклоните мотора. Гледайте натам, накъдето искате да 
отидете. Подайте газ толкова, колкото да не загасне двигателя и  
не пипайте съединителя. Тренирайте без зрители, за да си опазите 
репутацията.

Не се правете на състезатели

Даже пустия път не е писта

Прекрасен летен ден. 
Пътят с отличен асфалт и почти 
без движение се вие през 
полето. Какво още му трябва на 
човек?  Минавате през завоите 
като на писта – късно спиране, 
силен наклон и пълна газ при излизането. Зад поредния десен завой, 
заобикалящ някакъв обор, виждате, че трактор с ремарке пресича 
пътя точно пред вас. Незабавно изправяте мотора и започвате 
спиране, като държите спирачките на границата на блокирането. 
Разбирате, че не ви стига място и паниката ви кара да натиснете 
спирачките по-силно. Предното колело блокира, мотоциклета пада. 
Заедно с парчетата пластмаса се пързаляте под ремаркето. 
Екипировката ви спасява от сериозни травми, но мотора не подлежи 
на възстановяване.

В селските райони движението рядко е оживено, затова 
местните се отнасят към правилника малко по особено. Не трябва 
да забравяте, че пътят не е ваша лична състезателна писта. 
Винаги бъдете по-внимателни около села и ферми. Трактористът 
не е виновен в горната ситуация. Вината е ваша – карахте твърде 
бързо. Карайте винаги с такава скорост, при която спирачния път 
не превишава видимия участък от пътя.
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И пак за надлъжните 
неравности

В слънчевия пролетен ден 
сте излезли да покарате извън 
града. Избегнали сте 
благополучно опасностите 
които ви дебнат в града, и 
давате газ без притеснения.

 Зимата не е преминала без 
последствия, пътното платно е 
доста повредено. Не са рядкост 
участъци с пропаднала настилка и дълбоки ями. А и не само на вас 
ви се иска да се порадвате на пролетта, и движението е сравнително 
натоварено. Разстоянията между завоите не са достатъчни за 
изпреварване. Налага се да съкращавате дистанцията преди завой, за 
да може на излизане да се измъкнете с газ и да изпреварите. 
Поредния бус е пред вас, приближавате се, слизате една предавка 
надолу и съсредоточавате вниманието си на насрещната лента. Готов 
сте за изпреварването.

 Внезапно предното колело занася вдясно, инстинктивно 
завъртате кормилото вляво. Мотора пада на лявата си страна. 
Невероятно, но факт - само преди секунда напълно контролирахте 
ситуацията, а сега се премятате по асфалта. Явно, предното колело е 
попаднало в надлъжна цепнатина.

Разбира се, не трябва да оставяте насрещната лента без 
внимание. Но не по-малко важно е да внимавате и за състоянието 
на пътното покритие. Ако забележите, че състоянието на пътя се  
влошава – увеличете дистанцията намалете скоростта.
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Скритият автомобил

Движението по главен път не 
гарантира предимство

Карате из града 
максимално внимателно. 
Намаляте на кръстовища и пред 
изходи от паркинги и дворове. 
Знаете, че спрените коли с хора 
в тях, също са потенциална 
опасност – могат неочаквано да 
тръгнат. Най-много внимавате 
за тези, които се канят  да 
завиват наляво. На поредното 
кръстовище, камиона пред вас 
дава ляв мигач и се престроява 
вляво. Внимателно минавате 
вдясно, виждате, че отсреща 
никой не се кани да завива 
наляво и подавате газ. 

Неочаквано пред камиона и пред вас изскача кола от улицата 
без предимство, и завива наляво. Рязко връщате газта и скачате на 
спирачките, с надежда да избегнете удара. Задната гума блокира и 
занася силно. Спасявате се от удара, но мотора е на земята. Колата 
заминава, а на вас ви остава да огледате пораженията и да 
пресметнете сумата за поредния ремонт

Никога не забравяйте за тези, които завиват наляво!!! 
Камион или автобус може да ви препречат видимостта и да не 
забележите някой „състезател”. Не си струва да се ускорява в 
кръстовището – по трудно ще спрете, ако се наложи. Спирачния 
път трябва да е по-къс от видимата дистанция. . В случая, 
видимостта ви беше ограничена от камиона. И без значение, че сте 
с предимство – не ускорявайте, ако нещо ви е закрило гледката. 
Гробищата са пълни с хора, които са имали предимство.
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Хайсайд

Задната спирачка може и да 
ви изстреля

Връщате се от магазина, 
остават ви още 2-3  километра 
до вас. Пред вас жигула тегли 
ремарке с голяма мото фреза 
вътре. Ремаркето явно е претоварено, и на поредния завой се 
обръща. Всички наоколо рязко набиват спирачки и се опитват да 
заобиколят. Плавно започвате да стискате предната спирачка за да не 
„потъне” предницата, същевременно натискате и задната, но в 
паниката го правите по-силно отколкото трябва. Колелото блокира. 
Инстинктивно вдигате крака от педала. Гумата отново добива 
сцепление с пътя. Мотора рязко се изправя и ви катапултира. Имате 
късмет, че бяхте с кожените дрехи, а колите успяха да реагират 
навреме, отървахте се почти без травми.

Спирахте грамотно. Постепенното увеличаване на силата на 
спиране с предната спирачка, предпазва от блокиране колелото. Не 
трябва да се страхувате от блокиране на задната гума. Дори и да 
блокира, това няма силно да намали ефективността на спирането. 
Инстинкта ви изигра лоша шега, заставяйки ви да си махнете 
крака от педала.

Меки гуми

Внимавайте за налягането в 
гумите

От няколко дни сте на път. 
Остават ви още над хиляда 
километра. Мотора е здраво 
натоварен с багаж, но се държи 
прекрасно на пътя. Обаче от 
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известно време задницата леко занася. На следващата почивка 
оглеждате гумата – изглежда малко мека, но решавате, че ще 
издържи до първата бензиностанция. Но скоро след потеглянето, 
мотора започва да носи силно насам-натам. Намаляте и отбивате 
встрани. Когато скоростта пада до около 50, задницата започва още 
по-силно да играе, и с голяма мъка се отървате от падане и да спрете.

Може да карате месеци с мека гума, но това не е 
препоръчително. Такава гума се нагрява по-силно, и от това 
кордата се разрушава. При каране с висока скорост или с пълно 
натоварване, гумата рано или късно ще се спука. Всекидневно 
проверявайте гумите, особено в дълги пътувания. Ако мотора е 
много натоварен – напомпете малко повече.

Завоят „убиец”

На всяко шосе има някой 
особено труден завой

Слизате от главния път на 
второстепенен. Карате по това 
шосе за пръв път. Асфалта ви 
харесва, завоите са точно по ваш 
вкус. Карате все по-бързо и с 
всеки следващ завой се справяте 
все по-добре.

Влизате в остър десен завой без видимост. В средата на завоя 
разбирате, че той е по-остър отколкото сте очаквали/ За разлика от 
другите преди него, този е с намаляващ радиус. Опитвате се да 
наклоните мотора още, но завоя ви изхвърля към външния банкет. В 
паника, връщате газта и скачате на спирачките. Гумите блокират, 
мотоциклета ляга на една страна, а вие се пързаляте и премятате в 
храсталака. Вие сте добре, но мотора се нуждае от сериозен ремонт.

Когато се озовете на непознат път, не забравяйте, че там 
може да има поне един завой „убиец”. Може да е зад някой хълм, 
или да е с обратен наклон, или с намаляващ радиус. Помнете и за 
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възможните диви животни и дупки. Най-важното – спирачния път 
да е по-къс от видимата част от пътя!! В завой без видимост, 
влизайте с по-ниска скорост. Ако все пак не се вписвате – дръжте 
равна газ, гледайте натам където искате да отидете. Опитайте 
се леко да изправите кормилото, това ще ви даде възможност да 
наклоните мотора още повече. Вероятно нямате представа, колко 
могат да лягат съвременните мотоциклети на сух път.

Сблъсък при смяна на платното

Как да се оглеждаме преди престрояване

Карате по магистралата, но приближавате до 
изход от нея. Минавате в най-лявата лента, за да 
не забавяте заради колите които намаляват за да 
слязат на второстепенния път. Обаче, пред вас се 
мотае някакъв пикап. Светвате му къси-дълги за да 
ви пропусне, но той не ви обръща внимание. 
Решавате да го изпреварите отдясно. Поглеждате в 
огледалата, давате мигач, и започвате маневрата. 
Изведнъж забелязвате, че кола от най-дясната 
лента се престроява на същото място, но без 
мигач. Скачате на спирачките, избягвате сблъсъка. Но дълго след 
това се наслаждавате на силно ускорения си пулс.

Разбира се, не е коректно да се влачите в крайната лява 
лента, или да се престроявате без мигач. Но пък вие можеше да 
включите мигача по-рано, за да разберат другите, какво 
възнамерявате да правите.

Такива ситуации могат да бъдат избегнати.Преди 
престрояване, проверете всички ленти, заемете такава позиция, 
когато на нито една от лентите няма да има коли около ва, и около  
мястото където искате да се престроите.
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Последен поглед

Погледнете още веднъж през рамо, преди 
престрояването

Отивате на работа. Пътя както винаги, е 
натоварен. Когато пред вас се появява бавен 
шофьор, който не иска да ви отстъпи лявата лента. 
Давате мигач, и го изпреварвате отдясно. 
Внезапно чувате скърцане на спирачки и клаксон. 
Явно този, който е карал зад вас е решил да 
изпреварва в същия момент. За късмет е забелязал 
мигача ви и е успял да набие спирачки.

Преди изпреварване винаги хвърляйте поглед през рамо. 
Мотоциклетите, както и автомобилите имат „мъртва” зона. 
Това може да ви спаси живота

Повтарям още веднъж – 
внимавайте със завиващите 
наляво

Научете се да ги избягвате, и 
ще оцелеете в града

Налага ви се да прескочите 
до магазина. Слагате само каска 
и тръгвате. Карате внимателно, 
защото пътя е в ремонт. Приближавате до кръстовището. 
Отсрещната кола изведнъж включва ляв мигач и се изпречва точно 
пред вас! Връщате газта, натискате спирачката, но… предното 
колело се удря в колата и летите през капака. 

Идвате на себе си в болницата. Счупен ляв крак, дясната ръка – 
силно ожулена, каската е спасила главата ви, но сте получили леко 
сътресение. Чака ви дълго възстановяване.
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Не се съсредоточавайте само на дупките по пътя. 
Внимавайте и за другите участници в движението, особено тези 
които завиват наляво. Подгответе се за екстрено спиране, когато 
приближавате кръстовище. Предварително сложените на 
спирачката пръст, съкращават спирачния път с 10-12 метра.  В 
25%  от катастрофите с мотоциклетисти, са виновни завиващи 
наляво шофьори. И огромната част от катастрофите се случва 
именно в кратки пътувания или в квартала. Затова винаги слагайте 
протекторите и каските преди излизане на пътя.

Кал на пътя

Обръщайте внимание на цвета 
и вида на платното

Връщате се към къщи след 
прекрасно неделно каране. 
Денят е минал чудесно, и дори 
краткия летен дъжд не е успял 
да го развали. Надявате се да се 
приберете по светли за да има 
време да измиете мотоциклета и 
намажете веригата.

На последното кръстовище пред дома ви, светва червено. 
Натискате леко спирачката, но неочаквано блокира задното колело и 
мотора занася силно. Не се справяте с управлението и падате. Левите 
спойлери са на парчета, мигачът виси на кабел. На вас ви няма нищо. 
Опитвате се да изправите машината, но се подхлъзвате и едва не 
падате. Камионите излизащи от близкия строеж, са нанесли глина по 
платното, а неотдавнашния дъжд е разкалял всички. Глината е 
станала изключително хлъзгава, особено върху маркировката.

Дори и след като карането е завършило, не се отпускайте. 
Бъдете внимателни, докато не приберете мотора в гаража. 
Следете състоянието и цвета на платното, за да забележите 
отрано вероятна опасност /например кал/.
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Трябвало е да опитате минаване през кръстовището без да 
стъпвате върху маркировката. Ако е невъзможно, опитвайте да 
намалите скоростта предварително. Върху маркировката е 
желателно спирачките да се ползват крайно внимателно, и да се 
помага и със съединителя.

Магистрални маниаци

Стойте далеч от тях

Вече сте в отпуск и 
отдавна планираното 
пътешествие е в началото си. 
Пътувате от два дни. Пред вас, 
на магистралата има сложен 
пътен възел. Виждате, че 
отляво влиза второстепенен 
път и по него приближава 
автомобил. Знаците и 
маркировката еднозначно 
указват, че сте с предимство. 
Но вместо да намали и да ви 
пропусне, колата дава газ и 
излиза право върху вас. 
Надувате клаксона и се 
опитвате да избягате встрани, но все пак задната броня ви закача. 
Мотора лети в канавката, и вие заедно с него. Оставате в съзнание, 
но силната болка подсказва, че не сте се отървали без нищо. 
Шофьорът спира, извинява се, вика бърза помощ и КАТ, признава 
вината си. Само че, не ви става по-леко от това, мотора е разбит, а 
сте и на два дни път от къщи.

Официално не сте виновни за катастрофата, но от това не 
ви става по-леко. А някои шофьори даже няма и да спрат в 
описаната ситуация. Никога не разчитайте на това, че имате 
предимство. Автомобилът може да не ви види, или да реши че ще 
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успее да премине. Ако пътя ви ще се пресече, с този на друго 
превозно средство, ускорявайте или намалявайте, така че да 
избегнете вероятността от сблъсък.

Съседското куче

Надхитрете този лаещ звяр

Карате си бавничко из 
квартала. Внезапно към вас се 
хвърля лаещо куче. Приготвяте 
се за здрав ритник, но хитрото 
животно тича около предното 
колело. Изведнъж скача право 
под колелото. Мотора подскача, 
падате, а кучето изчезва между 
блоковете, сякаш нищо не е 
станало.

Вероятността да срещнете 
куче, особено в краен квартал, 
не е малка. Голямо куче, може 
да ви захапе и през ботуша, а 
малко – да попадне под колелата и да ви събори.

Не се опитвайте да ритнете кучето, опитайте се да го 
надхитрите. Мотоциклета ускорява по-бързо от него. Когато към 
вас се хвърли куче, намалете и слезте една надолу, когато ви 
доближи -  рязко ускорете.

Обаче, ако често срещате едно и също куче, то бързо ще 
схване номера. В такъв случай, сменете маршрута, или поговорете 
със собственика. Или…/вие си знаете/, а може и жалба да подаде 
те в общината
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Излизане от автомагистрала

Спирането в наклон изисква 
по-особени навици

Пътувате често по този 
маршрут. Познавате пътя, 
следите за движението напред 
и около вас. Въпреки многото 
коли, бързо стигате до рампата 
за слизане и давате мигач.

 Храсталаците ви 
закриват видимостта, и късно 
забелязвате стоповете на 
предния автомобил. Рязко 
връщате газта и стискате 
предна спирачка. Тъй като 
мотора е наклонен,  гумата се хлъзва, и летите право към 
мантинелата. За късмет, колите зад вас успяват да ви заобиколят.

Грешката ви беше в това, че съкратихте дистанцията в 
условията на ограничена видимост.

Спирането при наклонен мотоциклет изисква определени 
навици, дори и да имате ABS. Вместо панически да стискате 
спирачката, рязко е трябвало да изправите мотора, и чак след 
това да спирате със всичка сила. 
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Хлъзгав път

Разлято масло или гориво – 
най-голямата опасност на 
пътя.

 Рано сутринта бързате за 
работа. Слънцето току-що е 
изгряло и пътя все още не е 
изсъхнал от росата. Бързо 
стигате до необходимия ви 
изход от магистралата и слизате 
по рампата. Преди да се влеете в 
движението, се оглеждате и 
започвате да ускорявате. Струва 
ви се, че усещате миризма на 
нафта, но коли не се виждат и 
давате газ. Изведнъж мотора 
поднася. Сякаш някой ви дърпа 
към мантинелата. Внезапно 
гумите отново захапват пътя, мотоциклета се мята насам-натам. 
Успявате с голяма мъка да го удържите и спирате на банкета. 
Смятате, че виновника е мека гума, но всичко е наред. Но отново 
усещате миризмата на нафта. Оглеждате се и виждате, точно на 
изхода на рампата мазно проблясваща локва. 

Всичко направихте правилно и грамотно. Единствено, 
забравихте да следите за състоянието на платното. На рампите 
често има локви гориво, което се изплисква от препълнени 
резервоари в острите завои. Миризмата на нафта е важен признак,  
не трябваше да я игнорирате. Течностите се събират в ниското, 
затова трябва да сте особено внимателни в долната част на 
рампата.
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Неправилен завой

Невнимателните шофьори са 
особено опасни на 
еднопосочни улици

Излизате от града по улица 
с еднопосочно движение. Карате 
в лявата лента за да не се налага 
постоянно да се изнасяте при 
изпреварване..

На поредното кръстовище, 
колата вдясно от вас започва ляв 
завой. Абсолютно забранена от правилника маневра! Връщате газта, 
започвате спиране, като внимавате да не блокирате гумите. Успявате 
да намалите достатъчно, за да избегнете удара. Колата заминава, 
сякаш нищо не се е случило. 

Теглите една благословия на шофьора и спирате за да се 
поуспокоите. Става ви ясно, че сте карали в мъртвата зона на колата, 
където трудно биха ви забелязали. Разсеяния шофьор може да не е 
разбрал, че кара по еднопосочна улица, и не е поглеждал в 
огледалата от известно време.

Постоянно тренирайте екстрено спиране, това умение ще ви 
спаси при подобни ситуации. При преминаване през кръстовища, 
избягвайте мъртвите зони на автомобилите. Тъпо е да караш 
редом с някоя кола с надеждата, че шофьорът ще ви види. Преди 
кръстовище по-добре е да се ускори или намали, за да излезете от 
мъртвата зона на автомобила. Никога не ускорявайте на самото 
кръстовище- това увеличава спирачния път.
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Пак за паркингите

Шофьорите често не спазват правилата 
за движение на такива места

Натоварили сте куфарите с покупки 
от хипермаркета и бавничко се движите 
към изхода на паркинга. Внимавате за 
пешеходците, за да не ви изскочи някой 
между колите, внимавате и за даващи 
назад автомобили, и прочие възможни 
опасности, типични за паркинги. 
Внезапно зад спрения бус изскача кола 
която се движи напреко на прохода. 
Късно е за спиране. Бягате настрани 
доколкото е възможно, но закачате 
паркирана кола и падате. Виновника си 
отива без даже и да погледне какво е 
причинил. Не сте пострадал, мотора и той 
е цял, но ви очаква неприятен разговор със собственика на 
одрасканата кола.

Паркингите не са улици и затова много шофьори 
пренебрегват правилника за движение. Пазете се не само от 
пешеходците и от движещите се автомобили. Не забравяйте, че 
винаги има някой който да кара напряко през паркинга. Винаги 
бъдете готови за екстрено спиране.
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Опасното изпреварване

Един обикновен бус може да 
прекъсне пътешествието ви

Наслаждавате се на 
горещия ден и бавничко си 
карате по междуселския път. 
Всичко е просто прекрасно, 
само някакъв бус се мотае пред 
вас вече няколко километра. 
Шофьора кара странно – ту 
ускорява, ту забавя, лъкатуши. 
На всичкото отгоре, не ви оставя 
никаква видимост напред, и 
изпреварването става рискована 
маневра.

Най-после виждате, че 
насрещната лента е свободна – 
мигач, поглед през рамо, една 
надолу и газ. Изравнявате се с 
буса, когато изведнъж той 
намаля и дава плътно вляво. 
Скачате на спирачките, давате 
рязко наляво и се измъквате на косъм.

Странното поведение на буса подсказва, че водачът не гледа 
внимателно пътя, най-вероятно се е загледал в пътната карта и 
търси даден адрес. Вероятно сте забелязали отбивката или 
портала, където той би могъл да завие, но не сте обърнали 
внимание. Навиците за екстрено спиране са много важни в подобна 
ситуация, но не по-малко важно е умението да предвидите 
възможно развитие на ситуацията.
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Изпреварване на колона

Подгответе се за 
изпреварването 
предварително

Бавната колона ви пречи 
да се насладите на карането. 
Отпред има някакъв камион, а 
зад него се е образувала дълга 
колона от коли. Пътя е с много 
завои, и няма много място за 
изпреварване. Знаете, че зад 
следващия завой започва 
сравнително дълга права, и 
решавате да изпреварите цялата 
колона. За късмет, насреща няма 
никой, включвате мигач и се 
изнасяте в насрещната лента.

 И изведнъж се сещате, че не сте слезли една скорост надолу. 
Няколко дълги секунди мотоциклета бавно набира скорост, 
следващия завой се приближава все повече, появява се и кола 
отсреща. Опитвате се да се пъхнете обратно във вашата лента, но 
автомобилите не ви оставят място. Успявате да се разминете някак 
си по осовата линия.

Достатъчното ускорение – най важното условие за 
изпреварване. Колкото по-кратко е времето ви в насрещното 
платно, толкова по-добре. Ако мотоциклета не ускорява, както 
сте разчитали, незабавно променете плана. Може да не 
изпреварвате цялата колона наведнъж, а може и въобще да се 
откажете от изпреварването. 

40



И пак за изпреварванията

Преди изпреварване се 
оглеждайте

С пълна газ летите към 
мото събора. Карате си в лявата 
лента, но настигате автомобил 
който кара бавно. Присветвате, 
свирвате му с клаксона, но той 
не освобождава лентата. 
Решавате да изпреварвате. 
Мигач, огледала, престрояване 
вдясно… Изведнъж – клаксон, 
непосредствено зад вас. Едва 
успявате да се спасите от 
връхлитащата кола. Шофьорът 
красноречиво жестикулира по 
ваш адрес, вие също 
споменавате цялата му рода.

Този водач е бързал, и е 
карал с чести престроявания. 
Видял е че карате бавно и е 
тръгнал да изпреварва отдясно 
едновременно с вас.

На магистралите често 
се срещат агресивни шофьори.  
Карат по-бързо от основния 
поток и често се престрояват, 
почти винаги без мигач. За да 
не станете жертва на такава 
„магистрална акула”, опитвайте се да следите движението не 
само отпред, но и зад вас. Давайте мигач поне 3 секунди преди да 
започнете маневра. Винаги проверявайте мъртвата зона с поглед 
през рамо.
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Неправилна преценка

Неправилната преценка на 
ситуацията може да причини 
катастрофа.

В неделния следобед се 
прибирате към къщи. 
Движението е претоварено, 
много коли завиват наляво. 
Знаете, че те са особено опасни 
за мотоциклетистите и затова се 
стараете да предвидите тази 
маневра. 

Виждате поредния 
автомобил, който обръща 
гумите наляво, разбира се, без 
мигач. Безгрижието на шофьора дразни, но реална опасност за вас 
няма. Преценявате, че по тази траектория и скорост на движение, ще 
преминете без проблем. Но в последния момент, шофьорът ви 
забелязва и рязко набива спирачки. Колата спира точно на пътя ви. 
Рязко завивате и минавате на една боя от бронята на автомобила.

Завиващите наляво коли са виновни за 25% от 
произшествията с мотоциклетисти. В случая, всичко сте 
направили както трябва. Грешката ви е, че сте предполагали, че 
шофьорът ви вижда, а се оказва обратното. Би трябвало да се 
подготвите за внезапно спиране. Оглеждайте се и за спрени коли, 
те също могат да тръгнат неочаквано. Старайте се да карате 
така, че между вас и другите да има достатъчна дистанция. 
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Каране с втори човек

Внесете корекции в начина си 
на каране, когато имате 
пътник

Обикновено карате сам, но 
отскоро една колежка се натиска 
да я повозите. Намирате и яке, 
каска, ръкавици, инструктирате я как да се държи по време на 
пътуването. В началото карате внимателно, за да свикне с возенето. 
Постепенно увеличавате скоростта и все по-силно лягате в завоите. 

До пътя се върти глутница кучета. Изведнъж един едър пес се 
засилва през шосето. Рязко натискате спирачките, теглото на дамата 
ви натиска силно към резервоара, мотора се залюлява опасно. 
Успявате да се разминете с падането на магия, но колежката ви 
вероятно никога повече няма да се качи на мотор.

Пътникът задължително трябва да е екипиран и 
инструктиран преди возенето. В началото задължително карайте 
максимално внимателно, за да свикне с мотоциклета. 

Не забравяйте, че допълнителното тегло променя 
поведението на мотоциклета при спиране. Не пренебрегвайте 
задната спирачка, с втори човек тя е много ефективна. Но все пак 
спирачния път е по-голям от нормалния.
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ЖП релси

Бъдете много внимателни

Карате из промишлената 
зона. Виждате знак, за 
стесняване на пътя от двете 
страни, поглеждате в 
огледалата, мигач, и се 
престроявате. Изведнъж мотора 
се хлъзва, и за малко не падате. 
Поглеждате назад и виждате жп 
релси, през които току-що сте 
минали.

В промишлените зони 
често се срещат прелези.  
Освен хлъзгави релси на 
прелезите често има и бабуни,  
които могат да ви изхвърлят от пътя.

 Минавайте през релсите под ъгъл минимум 45 градуса. 
Мотоциклета трябва да е изправен. В описаната ситуация е 
трябвало не само да се огледате, но и да внимавате за пътя. Би 
следвало отрано да се престроите, и да подходите към прелеза под 
най-удачната траектория.
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Оглеждайте се и надясно

Ако не виждате някого, и той 
не ви вижда

Карате в лявата лента, и 
внимавате за завиващи наляво 
коли. Камиона вдясно ви пречи 
на видимостта и решавате да го 
изпреварите. Вече сте наравно с 
предната му броня, когато 
отдясно излита автомобил и 
директно се престроява във 
вашата лента. Инстинктивно 
давате наляво, връщате газта, 
спирачки… Избягвате удара, но 
мотора поднася и падате. Колите 
зад вас успяват да спрат, а 
виновника изчезва, без дори да 
погледне какво е направил. Вероятно е изскочил от улицата вдясно и 
веднага е влязъл в лявата лента, за да не го удари камиона.

Не трябваше да забравяте за вечно бързащите шофьори, 
които не искат да изчакат камиона. Изпреварвайки автобус или 
камион, отляво или отдясно, на място или в движение, винаги 
будете подготвен за рязко спиране. В критична ситуация като 
горната, е по добре да се опиташ да спреш отколкото да опиташ 
да заобиколиш колата.
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Мокър път

Даже лекия дъждец превръща 
пътя в пързалка

Времето е топло и ясно и 
решавате да покарате. Но към 
средата на деня притъмнява и 
започва да ръми. Решавате да се 
приберете, преди пътя да се 
намокри съвсем. 

Вече в града, разбирате, че гумите държат пътя много зле. При 
опит да спрете на червен светофар, мотора се подхлъзва. 
Благополучно се прибирате, но си давате дума да не карате повече в 
дъжд.

В самото начало на дъжда, пътищата са изключително 
хлъзгави. Маслото, водата и прахта образуват покритие което 
превръща пътя в пързалка. Дъждът трябва да вали поне половин 
час, за да отмие тази субстанция от шосето. Ако дъждът ви е 
застигнал на път, не бързайте да се прибирате. Намерете някоя 
бензиностанция или мотел и изчакайте, докато дъждът не измие 
асфалта
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”Акула” на пътя

Стават все повече по 
пътищата

На магистралата сте, 
карате в лявата лента, но 
настигате бавен пикап. Мигач, 
огледала, поглед през рамо, и се 
престроявате вдясно, за да 
изпреварите. Започвате да 
ускорявате, но внезапно друга 
кола настига пикапа, и без да ви 
изчака, рязко дава вдясно даже 
без мигач.  

Рязко връщате газта и 
натискате спирачката. Колата 
буквално се напъхва между вас 
и пикапа и изчезва напред. 
Виждате, че шофьорът поглежда 
в огледалото. Явно ви е видял, 
но е предприел рискованата 
маневра умишлено, без да се 
съобразява с това , че може да 
ви убие.

Може би, ако по-често поглеждахте в огледалата, щяхте да 
забележите колата, която кара с висока скорост в потока и 
постоянно се престроява. Тогава бихте предвидили, че когато 
стигне до пикапа, ще ви сече пътя. 
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Пълно спиране

Добрия водач винаги спира на 
знака „STOP”

Излизате от малка уличка 
на оживен път. НА 
кръстовището има “STOP”. 
Забавяте, оглеждате се, виждате 
интервал в потока автомобили, и 
давате газ за да се вмъкнете в 
него. Тъкмо се показвате, и 
някаква кола започва престрояване, скоростта ви е недостатъчна за 
да се измъкнете, мотора е наклонен, спирането не се получава. Удар, 
мотоциклета отлита на тротоара. Вината е изцяло ваша.

Никога не бързайте на кръстовище. Даже краткото спиране 
щеше да ви даде време по-добре да оцените ситуацията и да 
забележите престрояващия се автомобил. Не забравяйте, че 
повечето произшествия с мотоциклетисти се случват именно на 
кръстовища

На знак "STOP"винаги спирайте. Стъпете на земята, а с 
десния крак дръжте спирачката. Това не само ще ви помогне да 
контролирате по-добре спрения мотоциклет, но и ще включи 
стопсигнала, за да предупреди тези зад вас.
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Прибързано преминаване 

Нетърпеливия шофьор може и 
да не ви пропусне

На поредното кръстовище, 
едновременно с вас пристигат 
още три коли. Вие сте с 
предимство. Поглеждате 
шофьора, който трябва да мине 
след вас, той също ви поглежда. 
Видял ви е, значи всичко е 
наред, потегляте. 

В същия момент, той 
изскача точно пред вас, но не 
продължава, а набива спирачки. 
Няма как да реагирате и се 
врязвате във вратата. Скоростта беше малка и никой не пострада. Но 
все пак, интересно за какво си е мислел този шофьор.

Водачите на автомобили често не дават предимство на 
мотоциклетисти. Това, че сте се погледнали нищо не означава. 
Някои си мислят, че по правило, мотоциклетът винаги трябва да 
дава път. И освен това, шофьорът може да е приел движението на  
шлема ви /когато го погледнахте/ за покана да мине пръв.
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Пясъчна пролет

В началото на сезона много 
внимавайте за състоянието на 
пътната настилка

Ура! Най-после зимата 
свърши. Няма вече сняг и лед по 
пътя. Палите мотора и излизате 
за първо каране през сезона. 
Спомняте си позабравените 
усещания, тялото се наслаждава на тежестта от ускоренията, колите 
остават назад на всеки светофар. Усещате машината все по-добре, 
започвате да влизате все по-бързо в завоите.

В същото време, прекрасното разбирате, че шофьорите са 
отвикнали да срещат мотоциклетисти по пътищата. Избягвате 
мъртвите зони, а на кръстовищата внимавате със завиващите наляво.

 На поредното кръстовище, изчаквате удобен момент за да се 
включите в колоната. Виждате бавно движещ се пикап и решавате да 
се вмъкнете пред него. Пускате съединителя и започвате да завивате. 
Изведнъж задната гума приплъзва. Мотора се занася. Успявате да 
овладеете мотоциклета, а и пикапът спира навреме. Избегнахте 
произшествието.

 Спирате и оглеждате мотора за да откриете причината за 
занасянето. Няма никакви видими признаци. Връщате се към 
кръстовището и там виждате слоя пясък останал от зимата.
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