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Strona znajduje się w archiwum.

OSTATNI WEEKEND FERII. KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI
Data publikacji 23.02.2018

To już ostatni weekend ferii. Z wypoczynku wracają uczniowie z województwa kujawskopomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Na drogach
należy spodziewać się wzmożonego ruchu związanego zarówno z powrotami z zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży, jak również wyjazdami weekendowymi. Policjanci apelują o
rozwagę, przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze,
cierpliwość oraz wyrozumiałość dla innych uczestników ruchu drogowego.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w najbliższą niedzielę, 25 lutego br., policjanci w całym kraju
będą prowadzić ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest
egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że
kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu
takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na
określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować
nad pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie
tylko kierowcy pojazdów i ich pasażerowie, niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego m.in. piesi.
Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Natomiast
kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco
przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami.
Pamiętajmy, że skuteczną ochroną przed konsekwencjami jest jazda zgodna z przepisami ruchu
drogowego.
Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Biuro Ruchu Drogowego KGP
KWP w Bydgoszczy: Koniec zimowych ferii. Wracajcie bezpiecznie! ►
KWP we Wrocławiu: Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drogach - w weekend zakończenie „Ferii 2018” ►
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KWP w Olsztynie: Działania kaskadowe na Warmii i Mazurach ►

