Wprowadzenie do oceny
Uwagi ogolne:
W kazdym z pol zakreslonych gruba linia nalezy skreslic/zakreslic jena liczbe. Jesli liczby oddzielone sa od siebie cienka linia
skreslamy tylko jedna z nich. W przypadku niespelniania ktoregokolwiek z wymagan zadne punkty zwiazane z tym kryterium
nie zostna przyznane. Calkowita ocena jest suma przyznanych punktow. Liczby podane w nawiasach sa maksymalna liczba
punktow mozliwych do zdobycia. Ponizej podano wazniejsze szczegoly oceny:

1. Komfort
Zakres amortyzacji ..., druga os:
Obciazenie roweru okresla sie wazac rower wraz z rowerzysta. W
przypadku rowerow trojkolowych sasiadujace ze soba kola traktuje
sie jako jedno kolo. Z reguly w krotkich rowerach bardziej
obciazone jest kolo przednie, w dluzszych tylne. Zakres amortyzacji
to roznica pomiedzy dwiema wysokosciam jednego dowolnego
punktu trwale zwiazanego z rama, mierzona w poblizu jednej z osi,
bez obciazenia i z obciazeniem.
Amortyzacja siodelka:
Warstwa amortyzacyjna to np. gabk, pianka itp. Siodelko napiete
moze byc np. wykonane z pasow mocnej tkaniny czy tworzywa
sztucznego napietych na przystosowanej do tego ramce. Przez
amortyzacje siodelka rozumiemy amortyzacje niezalezna w
stosunku do amortyzacji calej ramy (np. siodelko na "teleskopie").

Komfort siedzenia:
Przeplyw powietrza:
Siodelko twarde perforowane: np. z tworzywa z otworami. Warstwa
wetylujaca: np. wykladzina z maty. Siodelko napiete perforowane:
ramka z napieta, przepuszczajaca powietrze powierzchnia
siodelka.
Polozenie siodelka ponad osia pedalow:
Im wyzej umieszczone jest siodelko tym latwiej utrzymac nogi na
pedalach.
Ergonomicznosc siedzenia.
Siodelko lub pedaly uwazamy za regulowane gdy mozna je
przemieszczac przynajmiej o 10 (pedaly o 5) cm.

Witterung:
Ochrona rowerzysty przed deszczem:
Oslona przednia chroni stopy i nogi przed deszczem i wiatrem.
Dodatkowo punktuje sie ochrone tulowia, glowy i boczna. Liczy sie
tylko takie czesci, ktore sa badz zamocowane na stale badz tez sa
zawsze dostepne w na stale zamocowanym pojemniku (np. male
pudelko lub torba).
Ochrona lancucha.
Ochrona czesciowa polega np. na umieszczeniu oslony z jednej
strony lancucha, zas ochrona pelna polega na umieszczeniu
calego lancucha w zamknietej oslonie (lub kazdej z jego czesci z
osobna).
Porecznosc.
Wsiadanie, zsiadanie.
powinny byc mozliwe z obu stron np. podczas oczekiwania na
zielone swiatlo gdy samochody znajduja sie z lewej lub prawej
strony.
Wysokosc siedzenia.
Jest to wysokosc, na jaka nalezy uniesc stope aby wsiasc (zsiasc).

Calkowita dlugosc.
Jest to dlugosc roweru z wszystkimi do przodu (do tylu)
wystajacymi czesciami.
Mozliwosc stawiania.

Punktuje sie nozke do stawiania lub dla 3-, wzgl. 4-kolowych
rowerow stale hamulce przynajmniej na dwoch kolach.
2. Bezpieczenstwo.
Widocznosc.
Majac oczy na wysokosci minimum 100 cm mozna patrzec poprzez
szyby samochodow osobowych, a takze jest sie widzianym przez
kierowcow tych samochodow np. w lusterku wstecznym. Oparcie
bardziej strome niz 45° ulatwia ew. rozgladanie sie.
Szyba przednia:
Rozpraszanie swiatla na mokrej szybie przedniej ogranicza
widocznosc. Punkty przyznaje sie gdy brak szyby przedniej, gdy
jest zamocowana wycieraczka lub gdy nachylenie szyby jest
wieksze niz 35° (nachylenie przekatnej arkusza A4). Zamiast
wycieraczki punktuje sie takze ew. rownorzedne rozwiazanie
techniczne.
Widocznosc do tylu.
Jest ona mozliwa przy braku tylnych oslon lub gdy sa one
przezroczyste.
Oswietlenie, widzialnosc roweru.
Powierzchnie odblaskowe:
to "kocie oczka" lub odpowiednie folie. Powierzchnie boczne
powinny dawac odblask w kolorze zoltym, przednie w bialym a
tylne w czerwonym.
Zmiana kierunku jazdy.
Punkty przyznaje sie gdy mozliwy jest sygnal reka (widoczna musi
byc reka przynajmniej do lokcia) , jak rowniez gdy zamontowane sa
kierunkowskazy elektryczne (moc zarowki nie mniejsza niz 10 W widocznosc przy swietle dziennym).
Bezpieczenstwo przy wypadkach.
Pelne pokrycia zapewniaja ochrone tylko wtedy gdy oslony wsparte
sa na metalowej konstrukcji (np. rury) lub gdy sa one wykonane z
twardych plyt lub kompzytow.
W ciagu ostatnich kilku lat powracalo wielokrotnie zyczenie ponownego
opracowania oceny roweru. Podczas pracy nad ta ocena wielokrotnie
zasiegalem opinii dlugoletnich rowerzystow (zwlaszcza posiadaczy roweru z
pelnym pokryciem).
Najwazniejsze zmiany w porownaniu z poprzednia wersja to:
•
•
•

•

Calkowita suma punktow mozliwych do zdobycia jest rowna 100, co
ulatwia procentowe wyrazenie osiagnietej oceny.
Kryteria sa sformulowane w sposob pozytywny (brak punktow
ujemnych) co ulatwia ocene.
Kryteria sa sformulowane w sposob nie pozostawiajacy pola do
manewru. Obniza to elastycznosc oceny lecz uniemozliwia pojawianie
sie ocen subiektywnych.
Przyjeto, iz rozne kryteria maja dla oceny rozne znaczenie.

Wczesniejsza nazwa "ocena statyczna" sugerowala przeprowadzanie
testow na rowerze stojacym co oczywiscie mija sie z prawda. Nowa nazwa
jest proba lepszego odzwierciedlenia istoty zagadnienia.
Za pomoca opracowanej oceny kazdy moze oszacowac jakosc swojego
roweru.
Wszystkiego dobrego, pieknej pogody oraz wielu interesujacych wycieczek
zyczy

