Varnosti je na prvem mestu
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Uporabljajte popolnoma brezhibna kolesa;
Na glavi imejte čelado - ta je zagotovo trša od vaše glave;
Primerno se oblecite in imejte s seboj še dodatno vetrovko, ki bo dobrodošla
posebej pri spustu;
Vse obleke naj bodo čim bolj živih barv, da ste na cesti opazni;
S seboj imejte dovolj pijače in nekaj enegetsko bogatega kot so čokolada, suho sadje,
razne energetske ploščice ... Ob nedeljah so lokalne trgovine zaprte!
Mobilni telefon, nekaj denarja, osebni dokument, mogoče rezervna zračnica in nekaj
orodja ter tlačilka za zrak tudi sodijo v obvezno opremo;
Izletniško karto Ljubljanskega barja pa lahko brezplačno naročite na
info@ljubljanskobarje.si, zemljevid občine Ig lahko kupite na občini v času uradnih ur;
Po brezpotjih ne vozite sami, tako da bo lahko v primeru nesreče nekdo obvestil
reševalce;
Po brezpotjih Krima in Mokerca obstaja majhna možnost srečanja z medvedom;
Izogibajte se najbolj prometnim cestam, predvsem je tu mišljena Ižanska cesta. Če je
vaše izhodišče Ljubljana, lahko pridete na Ig preko Hauptmance in Maha ali preko
Matene;
primerno razporedite moči in se ne precenjujte - računajte na to, da se morate
vedno vrniti domov ali do avtomobila, avtobusa, vlaka;
Odmerite si pravo mero počitka in vzemite si dovolj časa;
Pijte le brezalkoholne pijače;
V najhujši poletni vročini ostanite raje v senci;
Kolesarjenje v družbi je bolj prijetno in tudi manj naporno, saj je vožnja v zavetrju
lažja. Pri tem pa ne vozite vzporedno, avtomobilisti za to nimajo razumevanja;
Upoštevajte vse prometne predpise, saj veljajo tudi za vas.

Kot kolesar se na cesti seveda ne moreš izogniti srečanjem z avtomobili. Zelo hitro spoznaš
voznika, ki je tudi sam kolesar, saj pred srečanjem zmanjša hitrost, prehiti te zelo na široko,
ne trobi, na makadamu ne dviga oblakov prahu ...
Vse voznike moramo opozoriti, da smo kolesarji enakovredni udeleženci v prometu, in to
morajo upoštevati pri srečevanjih s kolesarji, poleg tega pa je obzirnost lepa čednost.

