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СреќаСреќа не можете да купитене можете да купите ……но можете да купите велосипед,но можете да купите велосипед,
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Зошто треба да возамЗошто треба да возам
велосипедвелосипед..?..?

Зошто сакам велосипед ?Зошто сакам велосипед ?
Зошто е симбол на мирот ,еднаквоста,демократијата,Зошто е симбол на мирот ,еднаквоста,демократијата,
одржливоста.одржливоста.
За ова алтернативноЗа ова алтернативно превозно средство важи секогаш изреката...средство важи секогаш изреката...
Кога еднаш ќе научите  да возите велосипед тоа не сеКога еднаш ќе научите  да возите велосипед тоа не се
заборава...само вртите со педалите до целта.заборава...само вртите со педалите до целта.
Уште од почетокот па се до денес велосипедите се корисртат заУште од почетокот па се до денес велосипедите се корисртат за
многу цели.Како корисно средство се користи за превозмногу цели.Како корисно средство се користи за превоз
секојдневно патување,рекреирање професионалносекојдневно патување,рекреирање професионално
возење.Возењето велосипед има важна улога во правилниот раст ивозење.Возењето велосипед има важна улога во правилниот раст и
развој кај малите едца.Не само што помага детето да се развиеразвој кај малите едца.Не само што помага детето да се развие
физички,има улога во психичкиот развој .Многу е битно од малифизички,има улога во психичкиот развој .Многу е битно од мали
нозе на децата да мунозе на децата да му
се претстави велосипедот како средство од кое општесвото имасе претстави велосипедот како средство од кое општесвото има
економски,еколошки и едукативен бенифит,доколку одлучи да гоекономски,еколошки и едукативен бенифит,доколку одлучи да го
користи велосипедот.користи велосипедот.
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Подвижноста и превозот ги обликуваат нашите животни
опции и простори.Велосипедот, а не автомобилот е
најмодерното средство,бидеќи ќе го преживее
недостигот на бензин не испушта штетни гасови кои
предизвикуваат ефект на стаклена градина..бидеќи
околу 14% од штетноста на тие гасови доаѓаат од
сообраќајот.Велосипедот не загадува бидеќи зависи од
обновлива енергија на човекот,а не од фосилните
горива.Автомобилите создаваат насилство над земјата
и над човековата заедница.Несвесно ,или свесно
лакомоста за поголеми автопатишта ги одстранува
сенките на дрвата кои со години стоеле на
булеварите,за побрз проток на автомобилите.
Зафатнината на автомобилите е друга приказна која
бара огромен паркинг простор кој исто така е украден
од сите згради каде децата треба слободно да си
играат.Многумина активно и секојдневно го возат
велосипедот и со тоа се пример на своите деца.Некои
пак се уште чекаат да дојде сончево време,но сега е
најсоодветно време за проверка на вашиот
велосипед.Исто така битна е и облеката која ја носиме
кога возиме велосипед како и деловите на самиот
вело.сипед,(а при тоа да носиме заштитна кацига и да
ги познаваме правилата).
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Karl Drais

Првиот изум изработен од Карл Фон
Драјс(германски барон)Тој конструирал
таканаречена кочија без коњ со која
полесно ќе се движи наоколу.Направата
се состоела од две тркала кои се
движеле со помош на нозете на оној кој
управува

Првичниот изум заПрвичниот изум за
велосипедотвелосипедот

Дрвена дрезина од 1820 год. првото возило со две
тркала
кое како такво е архетип на денешниот велосипед

Karl von Drais на оргиналниот
Laufmaschine, најраниот велосипед

или (ohobbyhorse)хоби -коњ во
1819



Првите велосипедиПрвите велосипеди



Секојдневно ги слушаме предупредувањата дека децата се помалку
учествуваат во физички активности и не се движат доволно.Се занемарува фактот што на детето
покрај игра во затворен простор ,потребна му е и игра на отворен простор,кој нуди нешто повеќе
од компијутерите и телефоните.Доколку во овој период им се укажува на корисноста од
фисзичката активност ќе се усвојат здрави навики кои ќе ги следат преку цел живот.Самото
возење велосипед е едноставна работа која ни дава едноставно задоволство и не збогатува за
цел живот .Се наметнува прашањето ...

Како да се научи да се вози велосипед?
Колку често би возеле велосипед?
Кој во вашето семејство ни е личен пример за возење велосипед?

Со овие прашања се наметнува и уште едно прашање како да се поттикне свеста кај родителите
и децата за користење на велосипедот ,пред се како забавно средство.
Потребни се повеќе предавања од аспект на екологијата за да се поттикне културата на возење
велосипед.Пред се вклученоста на родителите и нивната првична задача,како да се заштедат
пари за купување на првиот велосипед на децата како прво превозно средстрво од детската
заштеда. Тоа ни ја нуди можноста да се доближиме до екологијата и приближување на децата
кон средината во која живеат да бидат посвесни за околината која ги опкружува.
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Велосипедите заради својата практичност и
едноставност во примена се повеќе се користат
како превозно средство ,заради ново
настанатата состојба со пандемијата .Но во секој
случај би требало да запомнеме дека оној кој го
управува треба да поседува максимално
умеење вештина,знаење ,навиака за управување
со велосипедот  и сообрајќања култура која би го
заштитила од секојдневните судири и несреќи во
сообраќајот.Без почитување на сообраќањите
правила ,нема безбедно возење.Затоа треба да
се почитуваат сообраќањите знаци и ознаките на
коловозите,кои ќе ни овозможат нбе само
безбедност во сообраќајот туку и се почесто
користење велосипед во рекреативна
форма.Редовната примена на велосипедот не
запознава со неговите составни делови:

Од што е составен велосипедот



 ПРАВИЛА при возење наПРАВИЛА при возење на
велосипедвелосипед
Некои правила кои можат да помогнат за безбедност во сообраќајот.
Кога се вози по улицата исклучиво се вози по десниот раб,но доколку има велосипедска
патека користија неа.
Булеварот е наменет за возење и на другите возила,затоа кога се движите по него
подобро е да возите еден позади друг.
Кога сакаш останатите учесници да ги известиш на која страна сакаш да свртиш треба
да ја испружиш раката на таа страна на која скаш да се упатиш.
Ако сакаш да го преминеш булеварот најдобро би било тоа да го направиш со
туркање на велосипедот
Никогаш не смееш да ги тргнеш рацете од управувачот освен кога го покажуваш
правецот на движење.
Без исправни сопирачки нема безбедно возење.
Сите предмети кои ги превезуваш не тренба да ти сметаат при возењето.
Не заборавај ја својата заштитна кацига.
Додека велосипедот се управува ноќе со намалена видливост,на предната страна
мора да има светло со бела боја за осветлување на патот ,а на задната да има црвено
светло.
Ако децата се ризична група во сообраќајот дали се пешаци или возат велосипеди ,од
нас ќе зависи нивната безбедност,нивниот живот,здравје треба да ни биде врвен
приоритет бидеќи зависи од одговорните постапки на нас возрасните.Затоа наша целе
да ги учиме децата  за правилно однесување преку позитивен личен пример за да
раснат безгрижно.
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Џиро д’Италија 2018Џиро д’Италија 2018

Џиро д’Италија 2018 (позната и како Трка околу Италија 2018)
— 101. издание на велосипедската голема трка Џиро д’Италија,
која се одржала помеѓу 4 и 27 мај како дваесет и први настан во
сезоната на Светската турнеја.
Џиро започнала во Ерусалим на 4 мај со поединечен
хронометар во должина од 9,7 километри, по што следеле уште
две етапи во Израел. По денот за одмор, имало уште 18 етапи
во Италија пред да стигнат во Рим на 27 мај.[3] На почетокот на
Џиро д’Италија 2018 била оддадена и почит кон италијанскиот
велосипедст Џино Бартали, трикратен победник на Џиро
д’Италија. Бартали помогнал во спасување на стотици
италијански Евреи во текот на Холокаустот и бил прогласен во
2013 година од Јад Вашем како Праведен помеѓу народите.[4]

Трката била освоена од возачот на Тим Скај, Крис Фрум, кој со
тоа ги држел во посед сите три титули на големите трки
истовремено и станал првиот британски возач кој го освоил
генералниот пласман на Џиро. Фрум паднал пред прологот и
губел време во првите две недели. Во завршната недела,
меѓутоа, ја освоил етапата која завршувала на Ѕонколан, а
подоцна освоил неколку минути пред сите останати на етапата
19 со возење опишано како „за историските читанки“.[На крајот
го поразил бранителот на титулата, Том Димулен, со 46
секунди.

Нибали ја носи водечката розева
маичка на последната етапа на
Џиро д’Италија 2013
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хронометар во должина од 9,7 километри, по што следеле уште
две етапи во Израел. По денот за одмор, имало уште 18 етапи
во Италија пред да стигнат во Рим на 27 мај.[3] На почетокот на
Џиро д’Италија 2018 била оддадена и почит кон италијанскиот
велосипедст Џино Бартали, трикратен победник на Џиро
д’Италија. Бартали помогнал во спасување на стотици
италијански Евреи во текот на Холокаустот и бил прогласен во
2013 година од Јад Вашем како Праведен помеѓу народите.[4]

Трката била освоена од возачот на Тим Скај, Крис Фрум, кој со
тоа ги држел во посед сите три титули на големите трки
истовремено и станал првиот британски возач кој го освоил
генералниот пласман на Џиро. Фрум паднал пред прологот и
губел време во првите две недели. Во завршната недела,
меѓутоа, ја освоил етапата која завршувала на Ѕонколан, а
подоцна освоил неколку минути пред сите останати на етапата
19 со возење опишано како „за историските читанки“.[На крајот
го поразил бранителот на титулата, Том Димулен, со 46
секунди.

Нибали ја носи водечката розева
маичка на последната етапа на
Џиро д’Италија 2013

Нибали на Џиро д’Италија
2016



Микел Ниеве
Пранешен шпански професионален
планински велосипедист и еден од шесте
возачи кои имаат победено на сите три
големи трки во друмскиот велосипедизам. Тој
бил победник на Тур де Франс 2007 со екипата
Дискавери Канал

Алберто КонтадорНиеве ја освоил шеснаесеттата
етапа на Вуелта а Еспања 2010,
победувајќи ги четирите возачи за
победа на планинската завршница
на Алто де Котобело.[2] Освоил уште
една престижна победа на
петнаесеттата етапа на Џиро
д’Италија 2011, кралската етапа на
трката, која Алберто Контадор
подоцна ја опишал како најтешката
етапа во неговиот живот.[3] Ниеве се
одвоил рано од групата и се
искачувал на претпоследното
искачување на етапата, каде само
Стефано Гарцели бил пред него. На
пониските падини на последното
искачување, Ниеве го поминал
Гарцели и се задржал пред него и
стигнал до етапна победа откако
поминал околу седум и пол часа во
бегство.
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Нибали (напред) напаѓа со Наиро Кинтана
(позади) на Тур де Франс 2015



Валверде
на Светското
планинско
првенство
2018

Алехандро Валверде Белмонте
(шпански: Alejandro Valverde Belmonte;
р. 25 април 1980 во Лас Лумбрерас,
Мурсија) — шпански професионален
друмски велосипедист, кој вози за UCI
World Tour екипата Мовистар Тим.[3]

Најголемите победи на Валверде се
случиле на Вуелта а Еспања во 2009,
Критериум ди Дофине во 2008 и 2009,
Трка околу Баскија во 2017, Волта а
Каталуња во 2009, 2017 и 2018, Лиеж-
Бастоњ-Лиеж во 2006, 2008, 2015 и 2017,
Флеш Валон во 2006, 2014, 2015, 2016 и
2017, Класика де Сан Себастијан во
2008 и 2014, светската серија UCI ProTour
2006 и UCI ProTour 2008, Светските турнеи
во 2014 и 2015 и друмската трка на
Светското првенство 2018.
Вкупно, Валверде има 123
професионални победи.

Тадеј Погачар , 2020 Tour de
France, на 21.

Алехандро Валверде Белмонте
(шпански: Alejandro Valverde Belmonte;
р. 25 април 1980 во Лас Лумбрерас,
Мурсија) — шпански професионален
друмски велосипедист, кој вози за UCI
World Tour екипата Мовистар Тим.[3]
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Критериум ди Дофине во 2008 и 2009,
Трка околу Баскија во 2017, Волта а
Каталуња во 2009, 2017 и 2018, Лиеж-
Бастоњ-Лиеж во 2006, 2008, 2015 и 2017,
Флеш Валон во 2006, 2014, 2015, 2016 и
2017, Класика де Сан Себастијан во
2008 и 2014, светската серија UCI ProTour
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во 2014 и 2015 и друмската трка на
Светското првенство 2018.
Вкупно, Валверде има 123
професионални победи.

Погачар на 2019 Tour of California



Фрум на етапата 19 на Тур де Франс
2012, каде завршил втор зад Бредли
Вигинс во генералниот пласман

Фрум на
Трката околу
Британија во
текот на
првата сезона
како
професионал
ец

Тур де ФрансТур де Франс

Фрум на етапата 19 на Тур де Франс
2012, каде завршил втор зад Бредли
Вигинс во генералниот пласман

Фрум на Тур де Франс 2008,
возејќи за Барловорлд.

Фрум во текот на хронометарот на Летните
олимписки игри 2012, каде го освоил бронзениот
медал.
Diliff — сопствено дело



Примож Роглич (словенечки: Primož Roglič; р. 29
октомври 1989) — словенечки професионален
друмски велосипедист и поранешен скијачки
скокач, кој моментално вози за UCI World Tour
екипата Џамбо-Висма.[1] Роглич ја започнал
кариерата како скијачки скокач, но подоцна се
префрлил во велосипедизмот.

Сајмон Јејтс

Тур де Франс 2018
(познато и како: Трка
околу Франција 2018)
— 105. издание на
велосипедската
голема трка Тур де
Франс, која се
одржала помеѓу 7 и 29
јули како дваесет и
петти настан во
сезоната на Светската
турнеја. во маичката за

планинскиот пласман на
Трката околу Алберта
2014

Јејтс ја носел белата маичка
на Тур де Франс 2017



Жилијан Алафилип (француски:
Julian Alaphilippe; р. 11 јуни 1992)
— француски професионален
планински велосипедист, кој вози
за UCI World Tour екипата
Декојнинк-Квик Степ.[1]

Тој е брат на велосипедистот
Бријан Алафилип

Милано-Санремо
Париз-Ница

Жилијан Алафилип (француски:
Julian Alaphilippe; р. 11 јуни 1992)
— француски професионален
планински велосипедист, кој вози
за UCI World Tour екипата
Декојнинк-Квик Степ.[1]

Тој е брат на велосипедистот
Бријан Алафилип Алафилип ја прославува победата на

Милано-Санремо 2019

Алафилип ја носел точкастата
маичка на Тур де Франс 2018

Алафилип во белата
маичка на Париз-Ница
2017



Забележано е дека растојанијата што ги возат
женски и машки елитни велосипедисти се
разликуваат во некои олимписки настани и се
идентични на други, што го покренува очигледното
прашање: зошто?
Ако навистина сакавме да ги поедноставиме
работите, би можеле да кажеме дека повеќето од
разликите помеѓу машките и женските спортски
перформанси може да се објаснат со разлики во
димензиите на телото и составот на телото.
Бидејќи мажите се поголеми и имаат поголема
мускулна маса од жените, тие можат да произведат
поголема моќ за време на спринт, но исто така и
настани за издржливост.

Физиолошките разлики помеѓу мажите и жените
(сериозно, проверете ги неговите четворки!) Се само
дел од приказната. ЕПА / Јан Лангсдон
Како резултат, ние забележуваме систематска
разлика помеѓу светските рекорди утврдени од мажи
и жени во спортови во кои спортистите треба да се
борат против часовникот, како што се атлетика,
пливање или возење велосипед.

Маријана Вос одМаријана Вос од
Холандија зема злато наХоландија зема злато на
трката за жени вотрката за жени во
Лондон 2012 годинаЛондон 2012 година.
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ЛангсдонЛангсдон
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Потешко е да се споредат перформансите на
мажи и жени во велосипедизам, бидејќи
понекогаш форматот на трката варира помеѓу
половите, дури и за истиот настан, за што
сведочат следните натпревари на Олимписките
игри во Лондон:
велосипедски трки на пат : 250 км за мажи, 140
км за жени
Временски испитувања на велосипедизам по
пат : 44 км за мажи и 29 км за жени
велосипедизам на патека - тимски спринт : три
круга за мажи и два круга за жени
велосипедизам на патека - екипна активност :
4.000 метри за мажи и 3.000 метри за жени
крос-кантри со планински велосипед :
прилагодено растојание така што настанот трае
помеѓу 90 минути и 105 минути

Никол КукНикол Кук

Женски велосипедизамЖенски велосипедизам

Потешко е да се споредат перформансите на
мажи и жени во велосипедизам, бидејќи
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екипи по три возачиекипи по три возачи

Никол КукНикол Кук



Но, форматите на трките систематски не се разликуваат помеѓу мажите и
жените. Навистина, форматот на трката е идентичен, или скоро идентичен, за
следниве настани:
велосипедизам на патека - индивидуален спринт
велосипедизам на патека - кеирин
Велосипедизам со BMX
Жените можат да ја задржат истата релативна моќност (изразена како
процент од нивниот максимум) како и мажите кога се натпреваруваат за
истото времетраење. Но, брзините достигнати од велосипедистите се
значително поголеми од оние што ги достигнуваат тркачи или пливачи.
Како последица на тоа, идентичните релативни разлики во брзината
(процентуално) резултираат во апсолутни разлики (во км на час) кои се
поголеми кај машките и женските велосипедисти во споредба со оние што ги
гледаат тркачите и пливачите.

Но, форматите на трките систематски не се разликуваат помеѓу мажите и
жените. Навистина, форматот на трката е идентичен, или скоро идентичен, за
следниве настани:
велосипедизам на патека - индивидуален спринт
велосипедизам на патека - кеирин
Велосипедизам со BMX
Жените можат да ја задржат истата релативна моќност (изразена како
процент од нивниот максимум) како и мажите кога се натпреваруваат за
истото времетраење. Но, брзините достигнати од велосипедистите се
значително поголеми од оние што ги достигнуваат тркачи или пливачи.
Како последица на тоа, идентичните релативни разлики во брзината
(процентуално) резултираат во апсолутни разлики (во км на час) кои се
поголеми кај машките и женските велосипедисти во споредба со оние што ги
гледаат тркачите и пливачите.

Времетраењето на трката варира повеќе во велосипедизмот отколку во
другите спортови ако мажите и жените се натпреваруваат на исто
растојание. И бидејќи интензитетот што еден спортист може да го задржи,
без разлика дали е маж или жена, се намалува со времетраењето на
напорот, без прилагодување на растојанието на трката нема да се зголеми
разликата во апсолутната брзина помеѓу машките и женските
велосипедски трки.
Се чини дека ова ја објаснува разликата во растојанијата на
индивидуалниот хронометар во велосипедизам  меѓу  половите.



Овде, не станува збор само за далечина. Треба да се земе
предвид бројот на велосипедисти кои учествуваат на олимписки и
други големи велосипедски настани. Велосипедизмот се разликува
од настаните во пливање и трчање поради високиот степен на
интеракција помеѓу велосипедистот и неговите / нејзините
противници и соиграчи.
Бидејќи главниот отпор на велосипедистите треба да биде
аеродинамичен, бројот на возачи вклучени во трката и начинот на
кој тие комуницираат ќе влијаат на нивната моќ, нивната брзина и
врската помеѓу овие два параметри.
Најдобар начин за велосипедист да ја намали отпорноста е да ја
користи техниката на изготвување - засолнување зад друг
велосипедист, соиграч илиWomen's cycling на друг начин. Колку
помалку велосипедисти има во групата, толку почесто секој
велосипедист ќе мора да вози напред и да се соочи со висока
аеродинамичка отпорност.
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интеракција помеѓу велосипедистот и неговите / нејзините
противници и соиграчи.
Бидејќи главниот отпор на велосипедистите треба да биде
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кој тие комуницираат ќе влијаат на нивната моќ, нивната брзина и
врската помеѓу овие два параметри.
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неодамна, ќе забележите дека 144 мажи беа на почетната листа,
додека само 67 жени беа на списокот.
Слично на тоа, женскиот тим спринт и тимско извршување (и
двете се пократки за жените) се релативно нови настани во
велосипедизам на патеката. И можеме да претпоставиме дека
големината на тимовите (два во тимскиот спринт, наспроти три за
мажи и три во тимска екипа наспроти четири за мажи) е
намалена за да се компензира за помалиот број на жени
велосипедисти.
Намалувањето на растојанието на настаните за жените се чини
сосема логична одлука. Тоа значи дека релативниот интензитет на
напорите произведени од жени и мажи е споредлив за истиот
настан, додека се избегнува голем пад на брзината на женските
трки.



Бидејќи велосипедистите можат да го изразат својот целосен репертоар на
вештини само кога возат со голема брзина. Велосипедистите не се едноставно
спортисти кои можат навистина да притискаат на педалите. За да бидат
успешни, тие треба да имаат големи технички и тактички капацитети.

… Додека жените се натпреваруваат во два круга од по две екипи.
А за тие вештини да имаат вистинско влијание врз перформансите, трките
треба да се спроведуваат со голема брзина со некои интеракции со другите
возачи.
На технички вештини се состои во способноста на велосипедистите да аголот,
ја менува својата насока, или одржувањето на нивната траекторија, гледајќи во
нивните противници (кои понекогаш се зад грбот).
Тактичките вештини на велосипедистите се состојат во одлучување кога ќе го
дадат својот труд за да победат во трката, со оглед на силата и слабостите на
нивните противници и соиграчи.
Техничките и тактичките вештини на возачите се клучни детерминанти на
изведбата на многу велосипедски настани: планинската трка (која на
Олимписките игри ја освои искусен велосипедист, 38-годишен возач на
Хазахстан Александар Винокуров ), индивидуален спринт и кеирин (каде
победникот не е секогаш најбрзиот велосипедист во летање на 200 метри), а
исто така и BMX (каде што избегнувањето сообраќајни несреќи е клучен
фактор за успех).

Зошто е тоа така ??
Бидејќи велосипедистите можат да го изразат својот целосен репертоар на
вештини само кога возат со голема брзина. Велосипедистите не се едноставно
спортисти кои можат навистина да притискаат на педалите. За да бидат
успешни, тие треба да имаат големи технички и тактички капацитети.

… Додека жените се натпреваруваат во два круга од по две екипи.
А за тие вештини да имаат вистинско влијание врз перформансите, трките
треба да се спроведуваат со голема брзина со некои интеракции со другите
возачи.
На технички вештини се состои во способноста на велосипедистите да аголот,
ја менува својата насока, или одржувањето на нивната траекторија, гледајќи во
нивните противници (кои понекогаш се зад грбот).
Тактичките вештини на велосипедистите се состојат во одлучување кога ќе го
дадат својот труд за да победат во трката, со оглед на силата и слабостите на
нивните противници и соиграчи.
Техничките и тактичките вештини на возачите се клучни детерминанти на
изведбата на многу велосипедски настани: планинската трка (која на
Олимписките игри ја освои искусен велосипедист, 38-годишен возач на
Хазахстан Александар Винокуров ), индивидуален спринт и кеирин (каде
победникот не е секогаш најбрзиот велосипедист во летање на 200 метри), а
исто така и BMX (каде што избегнувањето сообраќајни несреќи е клучен
фактор за успех).
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Техничките и тактичките вештини на возачите се клучни детерминанти на
изведбата на многу велосипедски настани: планинската  трка (која на
Олимписките игри ја освои искусен велосипедист, 38-годишен возач на
Хазахстан Александар Винокуров ), индивидуален спринт и кеирин (каде
победникот не е секогаш најбрзиот велосипедист во летање на 200
метри), а исто така и BMX (каде што избегнувањето сообраќајни
несреќи е клучен фактор за успех).
На овој начин, форматите на трките на некои велосипедски настани сеНа овој начин, форматите на трките на некои велосипедски настани се
прилагодени така што резултатите од женската конкуренција сеприлагодени така што резултатите од женската конкуренција се
одредуваат со истата комбинација на физички, технички и тактичкиодредуваат со истата комбинација на физички, технички и тактички
способности забележани во машкиот велосипедизамспособности забележани во машкиот велосипедизам.



Познатите на велосипедПознатите на велосипед



Да резимираме на крај ,придобивките и бенифитите од секое движење се
големи ,дали е тоа со велосипед или тротинет(или било кое движење на телото)
кај децата треба да се создадат  навики кој ќе ги следат  за цел живот.Затоа за
да го заштитиме нашето здравје и здравјето на децата бидете мобилни ,бидете
активни .
Секој ден може да биде ден на здравје дололку практикуваме здрави навики.
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