
Quando estiver feshada a passagem 
de nível ou tocando o alarme, não 
pode atravessar a passagem de nível.

Quando o sinal estiver vermelho, 
deve parar.

Comunicado!

Iniciou o sistema de curso para ciclista. 
(1 De junho de 2015)

Os atos perigosos de ser o objeto de assistir o curso para o ciclista.

Deve obedecer aos sinaisas e às sinalizações.

１ O desrespeito ao sinal. ２
A passagem de rua(lugar) 
proibido(a)

３ Entrar na passagem de nível ４ A infração na parada obrigatória

Caso o ciclista repita mais de 2 vezes manobras perigosas 
durante o período de 2 anos, precisará assistir o curso para 
ciclista.

●Duração do curso : 3 horas ●A taxa do curso : 5700 ienes
※Se desobedecer a ordem do assistir o curso, 

sera infligida a multa  de até 50,000 yenes.

No lugar onde tem a sinalização de parar, 
deve avançar depois de parar e confirmar a 
segurança da direita e esquerda.

É proibido passar a rua ou o lugar onde está 
pribido passar pelas sinalizações do trânsito.



È proibido drigir causando perigo aos pedestres da pista.

５ ６

A obstrução de pedesttre na 
rua para pedestre.

A passagem na calçada, a 
passagem pela dereita da 
pista da estrada, etc.

７

A obstrução de pedestres 
na extremidade da pista.

８A obstrução da passagem 
de pedesttre na calçada.

È proibido drigir perigosamente no cruzamento.
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A obstrução da passagem de carro 
prioritário que vem do esquerdo, a 
obustrução da passagem de carro 
que passa na rua prioritária, etc.

A obstrução da passagem do carro 
que vai reto quando vira à direita, a 
obstrução da passagem do carro 
que vira à esquerda.

A obstrução do carro no cruzamento circular.

Dirigir embriagado. O dirigir da bicicleta do freio mau.

A infração do dever do dirigir seguramente.

Quando está 
bêbado, não 
deve dirigir a 
bicicleta.

Não deve dirigir a bicicleta que 
não tem o freio ou a bicicleta do 
freio mau.

Na rua para pedestre onde a 
ciclista pode passar, não pode 
obstruir o pedestre.

Na rua onde separa a calçada 
dapista, não pode passar na 
calçada. E não pode passar pela 
direita na pista da estrada.

Não deve obstruir a 
passagem de pedestres na 
extremidade da pista.

Na calçada onde a ciclista 
pode passar, deve andar de 
bicicleta devagar no lado da 
pista. E no caso de obstruir o 
pedestre, deve parar.

É proibido dirgir a bicicleta na situação perigosa.
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Quando entra no cruzamento, deve andar devagar e não 
deve obstruir o carro que passa no cruzamento circular.

Quando entrar no cruzamento 
onde não tem semáforo, não 
deve obsruir a passagem de 
carro que vem da esquerda,ou 
que vem da rua bem larga.

Quando virar à direita, 
não deve obstruir a 
passagem do carro que vai 
reto ou o carro que vira à 
esquerda.

Não deve dirigir a bicicleta da maneira perigosa. Por exemplo, dirigir sem 
confirmação de segurançao ou sem a manipulação segura do vorante e do freio.

※Tem a possibilidade, quando acontece o acidente usando o guarda-chuva ou o
telefone celular.


