Que manobras se poden realizar na glorieta?

n Que é unha glorieta?

É un tipo de intersección no que as vías
que se atopan non se comunican de forma
directa, senón a través dun anel no que se
establece unha circulación xiratoria ao redor
dunha illa central.

n Que se debe ter en conta cando

se circula por unha rotonda?
A preferencia de paso

Esta correspóndelle aos vehículos que circulan
ao redor da rotonda. O que quere acceder ten
que, obrigatoriamente, ceder o paso.

O cambio de carril
Dentro da rotonda os cambios de carril efectúanse
respectando a prioridade de paso do vehículo
que circula por un carril fronte aos vehículos que
pretenden ocupalo.

Xirar de novo
Se temos intención de abandonar a rotonda e
polo carril que queremos ocupar circula nese
momento outro vehículo, teremos que xirar de
novo ata atopar o momento adecuado.

Sinalizar as manobras
O intermitente debe utilizarse para advertir a
manobra do xiro e ao saír da glorieta.

n

Seguir de fronte

n

n

Xirar á dereita

Xirar á dereita:

Xirar á esquerda
n

n

Cambio de sentido

Seguir de fronte:

l Antes da entrada

l Antes da entrada na

na glorieta ocupamos o carril máis á
dereita, só se houbese máis dun carril
de circulación.
l Tomaremos a glorieta polo carril máis
exterior.
l Indicamos a saída
da glorieta co intermitente dereito.

glorieta colocamos o
vehículo no carril máis
á dereita, indicando o
xiro co intermitente
dereito.
l Ocupamos o carril
máis externo da glorieta, mantendo o
intermitente posto
cara á dereita, para
abandonar a rotonda.

n

n

Xirar á esquerda:

n
l Antes de chegar á

intersección, indicamos a nosa manobra,
é dicir, poñemos o intermitente esquerdo.
l Tomamos a glorieta

polo carril interior ata
o cuarto de circunferencia anterior á vía
cara á que sairemos,
sempre mantendo o
intermitente esquerdo
en marcha. Observamos e indicamos co intermitente dereito o inminente
cambio de carril cara ao exterior, para ocupar o carril
máis exterior da glorieta, cedendo o paso aos vehículos
que circulen por este carril, para finalmente abandonar
a rotonda.

Cambio de sentido:
l Antes de chegar

á glorieta, ocupamos o carril esquerdo da vía pola
que circulamos,
sinalizando a manobra co intermitente esquerdo.

l Tomaremos a

glorieta polo carril
interior ata o cuarto
de circunferencia
anterior á vía cara á
que sairemos, sempre mantendo o intermitente en
marcha.
l Observamos e indicamos co intermitente dereito o
inminente cambio de carril cara ao exterior cedendo o
paso aos vehículos que circulen por este carril.
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Como circular
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