Școală șoferi. Regula pe care instructorii auto NU o spun. Titi Aur, informație pentru TOȚI
șoferii
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Descriere foto:

După ce facem școala de șoferi, obținem permisul de conducere, dar în multe
cazuri nu înseamnă că știm să conducem. Din contră! Iar acest lucru se vede
imediat ce ieșim pe șosele.
Titi Aur, multiplu campion național la raliuri, a vorbit la DC News despre lucrurile pe
care nu le învățăm la școlile de șoferi, lucruri esențiale pentru conducătorii auto.
"Pentru a conduce în siguranță, trebuie să respecți mai multe feluri de reguli: regulile
de circulație, regulile de conducere defensivă care nu de ﬁecare dată sunt egale cu
regulile de circulație, câteodată sunt chiar contrare. De exemplu, conform regulilor de
circulație, când ai 'STOP', trebuie să oprești, iar cei de pe drumul cu prioritate trebuie
să treacă, dar când pe drumul cu prioritate este coloană continuă, ce faci? Conform
regulilor de circulație, lași mașina acolo, te duci acasă și te culci pentru că pe
bulevardul principal este circulație continuă. Conform regulilor de circulație, nu poți să
treci niciodată. Trebuie să acorzi prioritate celor care trec. Apoi vine regula de
conducere defensivă în România care este regulă de circulație în Germania și
care spune 'regula fermoarului'. Acest lucru înseamnă următorul lucru: când suntem
într-o intersecție în care este aglomerat și dintr-o parte și din alta, atunci trece unul de
pe drumul cu prioritate, unul de pe drumul fără prioritate și tot așa. Acest lucru îl
înveți la cursurile de conducere defensivă pentru că la școala de șoferi înveți să
ai permis, nu înveți să și conduci. Dacă am ști regula aceasta și am aplica-o toți...", a
zis Titi Aur.
Cei șapte ani de acasă
"O altă regulă de respectat este regula celor șapte ani de acasă. Când te bagi pe linia
de tramvai, ai încălcat toate cele trei feluri de reguli: le-ai încălcat și pe cele de
circulație, și pe cele de conducere defensivă, și pe cele legate de cei șapte ani de
acasă", a mai spus Titi Aur.
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