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Rialacha an Bhóthair

Tá rialacha ann do gach duine a úsáideann na bóithre s'againn 
agus tá fáth iontach bunúsach leis na rialacha bóthair sin a 
bheith ann – sábháilteacht. Is cuma más tiománaí cairr thú 
nó más tiománaí gluaisrothair nó leoraí thú. Is cuma má tá 
tú ag siúl, má tá tú ar rothar nó go fiú má tá tú ar chapall – tá 
rialacha ann do gach duine. 

Tá na rialacha ann le nach mbeidh taismí ann, le nach mbeidh 
brú nó plódú tráchta ann agus le cuidiú le gach duine ceann 
scríbe a bhaint amach gan trioblóid ar bith.

Déan cinnte de go gcaitheann tú crios 
sábhála i gcónaí

Ná bí ag tiomáint róghasta

Má tá tú ar rothar – caith clogad

Smaoinigh ar rudaí eile a 
bheadh ciallmhar agus tú ag 
úsáid an bhóthair. Déan liosta 
de chúig rud.
Anois, faigh amach an 
rialacha iad cheana ceann 
ar bith de na rudaí seo ar 
smaoinigh tú orthu.
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Cód an Bhealaigh Mhóir
Ar smaoinigh tú riamh ar na rialacha bóthair atá againn?

Tá leabhar ann darb ainm Córas Oifigiúil 
na Slánródaíochta. Tá na rialacha bóthair 
uilig, do gach cineál úsáideora bóthair, ar 
fáil sa leabhar seo. 
Is dócha go bhfuil a fhios agat cuid 
mhaith de na rialacha cheana féin – nó is 
rialacha ciallmhara iad uilig.

Más mian leat mótarfheithicil a thiomáint 
ar an bhóthar – níl an dara rogha agat, 
caithfidh tú na rialacha seo a bheith 
ar eolas agat nó ní thabharfaidh siad 
ceadúnas duit. Le ceadúnas tiomána mótarfheithicle a fháil, 
caithfidh tú an teist tiomána a dhéanamh. Ní éireoidh leat 
sa teist tiomána mura bhfuil eolas maith agat ar Chód an 
Bhealaigh Mhóir.

Baineann cuid mhaith de na rialacha in Cód an Bhealaigh 
Mhóir le rudaí ciallmhara. Caithfidh tú eolas a chur ar na 
rialacha uilig atá sa leabhar seo má tá tú ag iarraidh ceadúnas 
tiomána a fháil.

Déan an cód QR thall a scanadh leis 
an leabhar a íoslódáil saor in aisce 
nó má tá tú ag amharc ar leagan 
leictreonach, cliceáil ar an nasc seo.

https://www.nidirect.gov.uk/sites/default/files/publications/highway-code-irish.pdf
https://www.nidirect.gov.uk/sites/default/files/publications/highway-code-irish.pdf
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An Teist Tiomána

Tá an Teist Tiomána roinnte ina dhá cuid – 

1. Scrúdú Praiticiúil tiomána ina gcaithfidh tú a thaispeáint 
don scrúdaitheoir go dtig leat carr a thiomáint go sábháilte.

2. An ‘Teist Teoirice’  - teist a dhéanann tú ar ríomhaire. Ar 
dtús, bíonn ort ceisteanna a fhreagairt faoi na rialacha 
bóthair atá istigh i gCóras Oifigiúil na Slánródaíochta. Mar 
sin de, caithfidh tú Córas Oifigiúil na Slánródaíochta a bheith 
léite agat roimh duit an teist a dhéanamh. 

Caithfidh tú a  
thaispeáint don 
scrúdaitheoir 
go dtig leat 
carr a thiomáint 
go sábháilte

Tá gach sórt eolais istigh i gCóras 
Oifigiúil na Slánródaíochta
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An dtig leat an cheist seo a fhreagairt?
Mura dtig, gabh chuig an leabhar!

Ar an drochuair, is i mBéarla amháin atá an teist 
teorice - go fóill beag! 
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*Ciallaíonn an briathar ‘braith’ rud a mhothú nó a thabhairt faoi deara. 
Mar sin, sa chuid seo den teist, caithfidh tú bheith ábalta contúirtí 
féideartha a thabhairt faoi deara.

Tá tasc eile le déanamh mar chuid den Teist Teoirice. Tugtar an 
‘Triail Bhraite Contúirtí’* - amharcann tú ar fhíseán de dhuine 
ag tiomáint agus an bóthar atá roimhe agus caithfidh tú a rá 
cé na rudaí contúirteacha atá sa bhealach air.

Taispeánann siad físeán duit. Tá sé mar a bheifeá féin ag 
tiomáint na feithicle. Gach uair a fheiceann tú rud éigin a 
síleann tú gur contúirt fhéideartha é, caithfidh tú an luchóg 
a chliceáil - an carr bán ag teacht amach romhat sa phictiúr 
thuas, mar shampla.

Ní ligfidh siad duit an scrúdú praiticiúil a dhéanamh mura n-éiríonn leat 
sa teist teoirice.

Smaoinigh ar chúpla rud eile a d’fheicfeá sa chuid seo den teist.
Roinn do chuid smaointe leis an rang.
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An Ceadúnas Tiomána

Níl cead agat an Teist Teoirice a 
dhéanamh ná cleachtadh ar bith a 
dhéanamh ar an bhóthar, mura bhfuil 
ceadúnas sealadach tiomána agat. Tá 
cead agat ceadúnas sealadach a fháil le móipéid a thiomáint 
má tá tú 16 bliana d'aois. Tá cead agat ceadúnas sealadach a 
fháil le carr a thiomáint má tá tú 17 mbliana d'aois.

I ndiaidh duit an teist tiomána a fháil, tá go 
fóill roinnt rialacha ann a gcaithfidh tú cloí leo 
mar gur tiománaí nua-cháilithe thú. Bíonn 
ort ‘pláta-R’ a thaispeáint ar an fheithicil atá 
tú a thiomáint ar feadh na chéad bhliana 
i ndiaidh duit an teist a fháil agus níl cead 

agat dul níos gasta ná 45 míle san uair an 
chéad bhliain sin. Ar a bharr sin, má fhaigheann tú 6 phointe 
pionóis le linn na chéad bhliana seo i ndiaidh duit an teist 
tiomána a fháil – caillfidh tú do cheadúnas!

Faigheann tiománaithe pointí pionóis má bhriseann siad 
rialacha an bhóthair (má thiomáineann siad róghasta, 
mar shampla, nó má úsáideann siad guthán agus 
iad ag tiomáint). De ghnáth, má fhaigheann tú 12 
phointe, cailleann tú do cheadúnas ach má tá na 
R-phlátaí go fóill agat, cailleann tú do cheadúnas 
má fhaigheann tú 6 phointe).
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Ceacht 1A: Ceisteanna duit féin:

Tá na ceisteanna seo a leanas uilig le fáil i gCóras Oifigiúil 
na Slánródaíochta. Úsáid do chuid eolais féin, nó úsáid an 
leabhar, agus freagair iad.
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Achoimre

Má tá tú féin ag smaoineamh ar chur isteach ar cheadúnas 
sealadach*, ná déan dearmad:

Caithfidh tú bheith eolach ar rialacha an bhóthair – léigh 
Córas Oifigiúil na Slánródaíochta

Ceacht 1B:

An cuimhin leat na riachtanais eile?

*Ciallaíonn 'sealadach' rud nach bhfuil ann ach ar feadh tréimhse ama nó rud nach 
mbeidh ann go deo. Ní bheidh an ceadúnas sealadach agat go deo nó déanfaidh tú an 
teist agus beidh an fíorcheadúnas agat!

1. Cén aois a chaithfidh tú a bhaint amach le ceadúnas 
sealadach a fháil le móipéid a thiomáint?

2. Cén aois a chaithfidh tú a bhaint amach le ceadúnas 
sealadach a fháil le carr a thiomáint?

3. Cá mhéad páirt atá sa teist tiomána agus cad é a 
chaithfidh tú a dhéanamh i ngach páirt?

4. Cad é a tharlaíonn duit má fhaigheann tú 6 phointe 
pionóis agus na r-phlátaí go fóill agat?
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Comharthaí Bóthair

Ar ndóigh, má tá tú ag dul a bheith ag tiomáint amuigh ar na 
bóithre, tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugann tú aird 
ar chomharthaí bóthair agus ar an rud a chiallaíonn siad. 
Tá cineálacha difriúla comharthaí ann.

Comharthaí Ciorclacha - Orduithe

Deir comharthaí ciorclacha linn rud a dhéanamh nó gan 
rud a dhéanamh.

Deir na comharthaí dearga linn gan rud a dhéanamh.

Deir na comharthaí gorma linn: déan an rud seo.

Níl cead ag gluaisrothair 
ná ag cairr an bóthar seo 
a úsáid

Ná gabh níos gasta ná 40 
míle san uair

Níl cead ag rothaithe 
an bóthar seo a úsáid

Gabh 30 míle san 
uair, ar a laghad

Is bóthar aonbhealaigh 
é seo

Is bóthar nó lána é 
seo do rothair
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Comharthaí Triantánacha - Rabhadh

De ghnáth, tugann na comharthaí triantánacha rabhadh 
dúinn.

Comharthaí Dronuilleogacha - Eolas

De ghnáth, tugann na comharthaí triantánacha rabhadh 
dúinn.

Bí cúramach, soilse 
tráchta romhat

Is sráid aonbhealaigh 
é seo

Bí cúramach, bíonn 
ainmhithe fiáine ar an 
bhóthar seo corruair

Tá ceamaraí luais ar 
an bhóthar seo

Bí cúramach, tá 
crosbhealach romhat

Tá an mótarbhealach 
ag teacht chun deiridh
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Comharthaí eile

Tá roinnt comharthaí eile ann atá iontach tábhachtach 
fosta. In amanna, bíonn sé furasta a oibriú amach 
cad é a chiallaíonn an comhartha. Amanna eile, mura 
bhfoghlaimíonn tú faoin chomhartha, ní bheidh sé furasta 
a rá cad é atá ann. Seo thíos cúpla sampla:

Cloigh leis an teorainn náisiúnta luais don chineál 
sin bóthair. Mar shampla, 60 míle san uair an teorainn 
luais ar phríomhbhóithre agus 70 míle san uair an 
teorainn luais ar mhótarbhealaigh

Stop nuair a 
bhaineann tú 
deireadh an bhóthair 
amach, ar eagla go 
mbeadh carranna eile  
ag teacht.

Níl cead agat 
tiomáint isteach 
anseo.

Tugann na comharthaí seo le 
fios go bhfuil bealach amach ón 
mhótarbhealach romhat.

Tá an 
comhartha 
seo cosúil le 
‘Géill Slí’ ach 
rud beag níos 
láidre.

ïð
Seans go mbeadh 
carranna ag teacht ón 
taobh deas nó ón taobh 
clé

300m 200m 100m
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Comharthaí Treorach

Cuidíonn comharthaí treorach linn ár mbealach a 
dhéanamh thart ar an tír.

Tá dath an chomhartha tábhachtach

Bíonn cúlra gorm ag comharthaí ar 
mhótarbhealach

Bíonn cúlra glas ag comharthaí ar 
phríomhbhealaí náisiúnta (seo na 
bóithre móra a cheanglaíonn bailte 
móra).

Bíonn cúlra bán ar chomharthaí 
bóithre eile - seo bóithre 
tanáisteacha agus bóithre eile.

Bíonn cúlra donn ar chomharthaí 
a thugann treoir chuig áiteanna a 
mbeadh dúil ag cuairteoirí iontu.

Tá comharthaí ann fosta a deir 
linn cé chomh fada ar shiúl is atá 
áiteanna.
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Ceacht 2:

Amharc ar na comharthaí seo thíos agus freagair na 
ceisteanna.

1. Is comhartha eolais é seo. Cad é a chiallaíonn sé?

a. Ní trébhóthar é seo (ní théann sé áit ar bith - is 
bóthar caoch é)

b. Is T-acomhal é seo (thig tiontú ar dheis nó ar chlé)

2. Is ordú é seo. Cad é a chiallaíonn sé?

a. Níl cead ag rothaithe ná ag coisithe an bóthar seo a 
úsáid.

b. Bí cúramach, úsáideann rothaithe agus coisithe an 
bóthar seo.

c. Is bóthar nó bealach é seo do rothaithe agus coisithe 
amháin.



An tÁisaonad

14

3. Tugann an comhartha seo ordú chomh maith. Cén 
t-ordú?

a. Níl cead ag carranna ná ag gluaisrothair an bóthar 
seo a úsáid.

b. Bóthar do charranna / gluaisrothair amháin.
c. Bí cúramach agus tú ag trasnú - carranna agus 

gluaisrothair ar an bhóthar seo.

4. Is orduithe iad seo chomh maith. Ceangail leis an rud a 
shíleann tú a chiallaíonn sé:

a. Níl cead agat dul síos an tsráid nó an bóthar seo.
b. Caithfidh tú cloí leis an teorainn luais náisiúnta don 

chineál seo bóthair.
c. Stop agus lig do na páistí scoile seo an bóthar a 

thrasnú.
d. Tá cead agat dul ar aghaidh anois (comhartha a 

oibrítear de láimh).

I II III IV
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5. Amharc ar an chomhartha treorach thíos agus ansin 
abair cén sórt bóthair a théann chuig gach áit - 
mótarbhealach, príomhbhóthar nó bóthar tánaisteach.

a. Luimneach.
b. Ceatharlach.
c. Cúil na Móna.
d. Port Laoise.
e. Áth Cliath.

6. Amharc ar an chomhartha treorach thíos. Cad chuige a 
bhfuil Aontroim luaite dhá uair?
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h. 

i. 

j. 

k. 

7. Déan iarracht dhá rud  a scríobh síos faoi gach 
comhartha bóthair thíos. Tá an chéad cheann déanta 
duit.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Níl cead ag feithiclí an 
bóthar seo chun tosaigh 
a úsáid, ach amháin 
busanna.
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Cuidiú

Má tá cuidiú ar bith de dhíth ort nó más mian leat níos mó 
eolais ar na comharthaí bóthair a fháil, seo thíos dhá nasc a 
thig leat a leanúint. Déan an cód a scanadh le fón cliste nó 
más leagan leictreonach den leabhrán seo atá tú a léamh, 
cliceáil ar an chód leis an nasc a leanúint:

Know Your Traffic Signs: Leabhrán a thig leat a íoslódáil a 
thugann eolas ar chomharthaí bóthair sa chuid seo d’Éirinn.

Is PDF é seo a thugann achoimre ar na comharthaí bóthair 
a úsáidimid anseo sa chuid seo d’Éirinn.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-traffic-signs.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/560aa95b40f0b6036a00002a/the-highway-code-traffic-signs.pdf
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(Is féidir eolas a fháil ar na comharthaí bóthair atá in úsáid 
sa chuid eile den tír in Rialacha an Bhóthair. Tá an leabhrán 
seo cineál cosúil le Córas na Slánródaíochta, ach é dírithe 
ar dheisceart na tíre. Tá sé ar fáil ag an nasc thíos:

http://www.rsa.ie/Documents/Learner%20Drivers/ROTR_as_Gaeilge_small.pdf
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Comharthaíocht

Tá na comharthaí bóthair iontach tábhachtach, cinnte, ach 
tá tábhacht leis na comharthaí eile atá ar na bóithre agus leis 
na comharthaí a dhéanann daoine údaraithe* fosta.
Tá sé tábhachtach chomh maith go mbíonn gach 
tiománaí agus gach úsáideoir bóthair ábalta 
an chomharthaíocht cheart a dhéanamh le go 
mbeidh a fhios ag úsáideoirí eile cad é atá sé nó sí 
ag dul a dhéanamh.  

  

Sna bailte móra, is iad na soilse tráchta an príomhchineál 
comharthaí atá in úsáid. Tá na soilse tráchta ann le laghdú a 
dhéanamh ar bhrú tráchta ag acomhail ghnóthacha.

*Seo na daoine a bhfuil cead acu an trácht a stiúradh ar na bóithre – na 
péas, nó maoir thráchta, mar shampla.

Ciallaíonn acomhal nuair a thagann dhá bhóthar nó níos mó le chéile. 
Cad é a tharlódh sa phictiúr thuas mura mbeadh soilse tráchta ann?
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Leanann na soilse tráchta ord ar leith agus ba cheart do gach 
úsáideoir bóthair an t-ord seo a bheith ar eolas aige nó aici 
agus é a thuiscint.

In amanna, i lár bailte agus cathracha nó ag acomhail chasta 
(timpealláin, mar shampla), bíonn níos mó ná tacar amháin 
de shoilse tráchta ann. Tugaimid ‘Comharthaí Príomha’ 
agus ‘Comharthaí Tánaisteacha’ orthu seo. 
Déan cinnte go mbíonn a fhios agat cé na soilse a gcaithfidh 
tusa aird a thabhairt orthu.
 

STOP: fan taobh 
thiar den líne

STOP: Ach bí 
réidh le dul, nuair 
a bheas an solas 
glas ann agus 
nuair a bheas sé 
sábhailte

GABH: má tá 
sé sábháilte

STOP: má tá 
sé sábháilte. 
Má tá tú imithe 
thart leis 
an líne che-
ana, gabh ar 
aghaidh.

I ndeisceart na tíre, tá ord na soilse 
tráchta rud beag difriúil. Déan taighde 
duit féin le hord na soilse tráchta sa 
deisceart a fháil amach. Ansin, déan 
léaráid cosúil leis an cheann ag barr an 
leathanaigh le hord na soilse tráchta a 
léiriú.
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Comharthaí a dhéanann daoine

Luaigh muid cheana go bhfuil daoine údaraithe ann a 
bhfuil cead acu an trácht a stiúradh. An sampla is fearr de na 
daoine seo ná na péas.

Tá cead ag carranna os 
a chomhair teacht ar 
aghaidh

Tá cead ag carranna 
ag an taobh teacht ar 
aghaidh

Caithfidh na carranna 
atá os a chomhair 
stopadh

Caithfidh na carranna 
atá ar a chúl stopadh

Caithfidh na carranna 
atá os a chomhair agus 
ar a chúl stopadh
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Níl mé réidh 
le cuidiú le 
duine ar bith 
trasnú.

Seo le 
coisithe a 
choinneáil áit 
a bhfuil siad.

Tá cead ag lucht Custam agus Máil 
trácht a stopadh.

Tá cead ag cúntóirí trasnaithe scoile trácht a stopadh chomh 
maith.

Tá cead ag oifigigh de chuid na 
Gníomhaireachta Feithiclí agus 
Tiománaithe (DVLA) carranna a stopadh. 
(Seo na daoine a dhéanann tástálacha 
MOT agus a chinntíonn go bhfuil carranna 
sábháilte go leor le bheith ar an bhóthar.)

Ní hiad na péas nó na gardaí amháin an t-aon dream a bhfuil 
cead acu trácht a stiúradh.

Tá muid ar 
tí trasnú. 
Caithfidh 
feithiclí 
bheith réidh 
le stopadh.

Caithfidh 
feithiclí 
stopadh, 
coisithe ag 
trasnú.
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Comharthaí a dhéanann tiománaithe

Sa lá atá inniu ann, bíonn táscairí agus soilse eile ar charranna 
agus ar fheithiclí lena chomharthú do dhaoine go bhfuil tú 
ag dul a thiontú. 

Ach, dá dtarlódh sé nach mbeadh na soilse sin ag obair, 
nó dá mbeifeá amuigh i bhfeithicil gan táscairí ná soilse, 
bheadh ort comharthaíocht láimhe a dhéanamh lena chur 
in iúl do thiománaithe eile gur mhaith leat tiontú nó bogadh 
ar dhóigh éigin.

Táscairí lena léiriú go bhfuil tú 
ag dul a thiontú ar dheis

Solas lena léiriú go bhfuil an 
carr ag cúlú (in amanna, bíonn 
dhá sholas ann - ceann ar gach 
taobh

An dtig leat smaoineamh ar 3 

rud ar na bóithre nach mbeadh 

táscairí acu agus ar a mbeadh ort 

comharthaíocht láimhe a úsáid?
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Tá mé ag dul ar dheis!

Tá mé ag dul ar dheis!

Tá mé ag dul ar chlé!

Tá mé ag dul ar chlé!

Tá mé ag moilliú 
nó tá mé ag dul a 
stopadh

Tá mé ag moilliú 
nó tá mé ag dul a 
stopadhCén fáth nach dtig leat na 

comharthaí láimhe céanna a 

úsáid i gcarr agus ar rothar?

Comharthaíocht Láimhe

Dá mbeadh fadhb leis na soilse i do charr, bheadh ort 
comharthaíocht láimhe a úsáid.

Dá mbeadh fadhb leis na soilse ar do ghluaisrothar, nó dá 
mbeifeá amuigh ar an bhóthar ar rothar (nó ar chapall), 
bheadh ort comharthaíocht láimhe a dhéanamh fosta.
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Marcanna Bóthair

Chonaic muid cheana na 
comharthaí a bhí le feiceáil 
taobh leis na bóithre nó os cionn 
bóithre ach tá na marcanna 
atá ar na bóithre féin iontach 
tábhachtach fosta.

Tabhair aird orthu agus tchífidh tú go bhfuil a lán cineálacha 
difriúla marcanna bóthair ann.

Línte trasna an bhóthair

Tchí muid na línte seo ag acomhail (féach lch 19) - nuair a 
thagann dhá bhóthar (nó níos mó) le chéile nó ag soilse 
tráchta. Tá na línte seo ann le tiománaithe a ullmhú.
In amanna, deir siad leat ‘stop’ agus amanna eile ciallaíonn 
siad leat géill slí. Tá samplaí ann ar an chéad leathanach eile.

Is é a chiallaíonn géill slí, 
ná stop agus lig do na 
carranna eile dul thart 
agus ansin, nuair a 
bheas an bóthar glan, 
thig leat féin dul.

  
Géill slí



An tÁisaonad

26

Línte trasna an bhóthair (ar leanúint)

Líne STOP, ag 
comhartha STOP

Líne STOP, ag 
soilse tráchta

GÉILL SLÍ do 
thrácht ar 
bhóthar mór 
(agus corruair, ar 
mhiontimpeallán)

GÉILL SLÍ do 
thrácht (atá 
ag teacht ón 
taobh deas) ag 
timpeallán

GÉILL SLÍ do 
thrácht (atá 
ag teacht ón 
taobh deas) ag 
miontimpeallán



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair27

Línte feadh an bhóthair

Tá na rialacha uilig a bhaineann 
le marcanna bóthair agus línte 
ar bhóithre le fáil i gCóras na 
Slánródaíochta, ag tosú le Riail 127. 

Ceacht 3:
Amharc ar na cineálacha difriúla 
línte seo a fheicimid i lár an bhóthair. 
Gabh chuig an áit chuí i gCóras na 
Slánródaíochta, agus scríobh míniú 
beag, i do chuid focal féin, ar an rud 
a chiallaíonn gach cineál líne.

línte i lár an 
bhóthair

líne ar 
imeall an 
bhóthair

Línte i lár an 
bhóthar níos 
faide agus níos 
cóngaraí dá 
chéile 
(RIAIL 127)

Roinnteoirí 
Lána
(RIAIL 131)

Línte Bána 
Dúbailte ach 
an líne is 
cóngaraí duit 
briste
(RIAIL 131)

Línte Bána 
Dúbailte 
(RIAIL 128)

Limistéir de 
stríoca bána 
trasnánacha
(RIAIL 130)

1 2

4

3

5
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Marcanna bóthair eile

Tá a lán cineálacha eile marcanna eile a bhíonn ar an 
bhóthar agus tá ciall le gach ceann acu. Cuid acu, beidh a 
fhios agat cad é a chiallaíonn siad ach cuid eile acu, níor 
dhochar léamh siar ar Chóras na Slánródaíochta arís lena 
chinntiú go dtuigeann tú iad.

Línte buí ar thaobh an bhóthair

Línte buí dúbailte: 
ná páirceáil ná ná 
fan anseo in am ar 
bith

Tá cead agat tiomáint tríd bhoscaí mar seo ach níl 
cead agat stopadh iontu IN AM AR BITH!

Líne shingil bhuí: 
ní bheidh cead 
páirceáil ná fanacht 
anseo ag amanna 
áirithe sa lá (beidh 
sé seo léirithe, in 
amanna)

Amharc ar an acomhal 
seo, cad chuige a mbeadh 
sé ciallmhar gan stopadh 
sa bhosca bhuí 
IN AM AR BITH?
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Stodaí Frithchaiteacha Bóthair

Ba iad na súile cait na chéad stodaí a cuireadh ar na bealaí 
móra. Cuireadh iad i lár an bhóthair le cuidiú a thabhairt do 
thiománaithe lár an bhóthair a fheiceáil.  

Ar na mótarbhealaí agus ar na débhealaí, tá stodaí ar 
dhathanna difriúla ann lena chur in iúl do thiománaithe cá 
háit a bhfuil siad ar an bhóthar.

Cad chuige a dtugtar súile cait 
orthu?
Cad é mar a oibríonn siad?

Thuas: súile cait.
Ar dheis: stodaí ar bhóthar i gCeatharlach
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•	 Marcálann stodaí bána na 
lánaí nó lár an bhóthair

•	 Marcálann stodaí dearga 
imeall clé an bhóthair

•	 Marcálann stodaí ómra 
nó oráiste imeall* 
deas an bhóthair nó 
an lárthearmann ar 
mhótarbhealach nó ar 
dhébhealach.

•	 Bíonn stodaí glasa ann leis 
an bhealach amach a léiriú 
ag sliosbhóithre amach ón 
mhótarbhealach.

•	 Bíonn stodaí glasa nó buí 
ann má bhíonn oibreacha 
bóthair ann agus má bhíonn 
orthu leagan amach an bhóthair a athrú go sealadach.

Ceacht 4:

Tarraing léaráid de mhótarbhealach nó de dhébhealach i 
do leabhar nótaí féin agus marcáil go soiléir gach ceann de 
na rudaí seo a leanas:

stodaí bána 
stodaí dearga 
stodaí ómra

stodaí glasa 
lárthearmann 
sliosbhóthar
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Ionramháil Feithicle

Acomhail Bóithre
Ciallaíonn acomhal áit a dtagann dhá bhóthar nó níos mó 
le chéile. Tá cineálacha difriúla acomhal bóithre ann.

 1.  Acomhail Bóithre
 2.  Acomhail Bhosca
 3.  Acomhail atá rialaithe  
  ag soilse tráchta

Nuair a thagann tú a fhad le hacomhal bóithre, ba cheart 
duit moilliú agus bheith réidh le stopadh. In amanna, bíonn 
comhartha ann ag an acomhal a deir leat go gcaithfidh tú 
stopadh. Amanna eile, sa phictiúr thuas, mar shampla, níl 
ann ach go gcaithfidh tú an tslí a ghéilleadh má tá trácht 
ag teacht ó threo ar bith eile. Má tá an bóthar glan, thig leat 
tiomáint ar aghaidh - ach ní bheidh a fhios agat go bhfuil 
an bóthar glan mura moillíonn tú le go mbeidh tú ábalta 
amharc an dá threo.

Pléann an rannán seo den leabhrán leis an 
tiomáint féin agus tú amuigh ar an bhóthar agus 
tú ag plé leis na gnéithe éagsúla de bhóithre agus 
le húsáideoirí bóthair eile.
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Caithfidh tú bheith cúramach agus tú ag teacht a fhad le hacomhal, 
go háirithe má tú ag taisteal i bhfeithicil bheag - gluaisrothar, rothar 
nó móipéid, mar shampla. 
Úsáid na táscairí ar d'fheithicil nó úsáid comharthaíocht lena chur in 
iúl do thiománaithe eile cén treo a mbeidh tú ag tiontú. Caithfidh tú 
bheith san airdeall fosta ar thiománaithe eile – áit a bhfuil siad agus 
an treo a mbeidh siad féin ag tiontú. 
Caithfidh tú do chuid scáthán a úsáid agus tú ag teacht i dtreo 
acomhail.

Bíonn acomhail bhosca ar na bóithre le brú tráchta a laghdú. Is boscaí 
móra buí iad na hacomhail bhosca ina mbíonn línte trasnánacha. Ní 
bhíonn cead agat stopadh in acomhal bosca in am ar bith.

Bíonn gach bóthar contúirteach do thiománaithe gluaisrothair agus 
móipéide, ach bíonn contúirt ar leith ag baint le hacomhail - BÍ CÚRAMACH!

Éascaíonn acomhail bhosca do thiománaithe 
bogadh ar aghaidh agus tiontú ar dheis nuair 
a bhíonn a seal ann agus nuair a bhíonn an 
bóthar glan
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Bíonn soilse tráchta ann le trácht a stiúradh, le brú tráchta 
a laghdú agus le seans a thabhairt do choisithe an bóthar a 
thrasnú.

Timpealláin

Úsáidtear timpealláin le brú tráchta 
a mhaolú ag acomhail ghnóthacha. 
Caithfidh tú moilliú agus tú ag teacht a 
fhad le timpeallán. Má tá níos mó ná lána 
amháin ann, déan cinnte de go bhfuil a 
fhios agat an treo a bhfuil tú ag iarraidh dul agus an lána 
ceart a gcaithfidh tú bheith istigh ann.
Caithfidh tú géilleadh i gcónaí ag timpeallán do thrácht ar 
bith atá ag teacht ón taobh deas. Mura bhfuil rud ar bith ag 
teacht ón taobh deas, tá cead agat tiomáint ar aghaidh.
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Caithfidh tú bheith san airdeall an t-am ar fad agus 
tú ag tiomáint. Úsáid na scátháin, úsáid táscairí nó 
comharthaíocht agus amharc thart ort féin.
Le tú féin, coisithe agus úsáideoirí bóthair eile a choinneáil 
sábháilte, caithfidh tú bheidh airdeallach i gcónaí.

Bíodh a fhios agat i gcónaí an méid atá ag tarlú 
thart timpeall ort
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Scoitheadh

In Éirinn, bímid ag tiomáint ar an taobh 
clé den bhóthar. Nuair atá níos mó ná 
lána amháin ar an bhóthar, ba chóir 
dúinn fanacht sa lána clé. An t-aon 
uair amháin a théann tú chuig an 
taobh deas den bhóthar nó chuig an 
lána deas (ach amháin má tá dhá lána 
ann agus go gcaithfidh tú dul isteach sa lána eile le tiontú) 
ná nuair is mian leat feithicil eile atá chun tosaigh ort a 
scoitheadh.

Ní dhéantar scoitheadh ach amháin nuair 
a thig leat a fheiceáil go bhfuil an bóthar 
romhat díreach agus glan agus nuair a 
bhíonn tú cinnte nach bhfuil an tiománaí 
atá tú ag iarraidh a scoitheadh ag dul a 
thiontú ar dheis.

Úsáid na scátháin agus déan cinnte de nach 
bhfuil feithicil ar bith eile ar do chúl féin ag 
iarraidh tusa a scoitheadh. Úsáid na táscairí 
le go mbeidh a fhios ag gach úsáideoir 
bóthair eile cad é atá tú ag dul a dhéanamh.
Nuair a théann tú thart leis an tiománaí 
eile, ná tarraing isteach chun tosaigh air 
róghasta. Bí cinnte go bhfágann tú go leor 
spáis.

Cosc ar scoitheadh

Ciallaíonn ‘scoitheadh’ 
dul thart le carr eile
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Léigh rialacha 
162 – 169 i 
gCóras Oifigiúil na 
Slánródaíochta, 
áit a bhfaighidh tú 
níos mó eolais ar 
scoitheadh. 

Bíonn mana i gcónaí ag na teagascóirí tiomána agus 
clúdaíonn sé gach gné d’ionramháil feithicle ach ba chóir 
bheith ag smaoineamh air i gcónaí agus tú ag scoitheadh: 
Scátháin – Comharthaigh – Gabh!

Go fiú má úsáideann tú na scátháin, beidh áiteanna go 
fóill ann nach mbeidh tú ábalta a fheiceáil, tugaimid 
caochspotaí ar na háiteanna seo. Mar sin de, caithfidh muid 
bheith i gcónaí san airdeall.

Ná tarraing isteach róghasta i ndiaidh duit scoitheadh

Caithfidh tiománaithe 
gluaisrothair bheith san 
airdeall i gcónaí agus 
iad ag scoitheadh nó 
bíonn sé iontach doiligh 
ag carranna eile iad a 
fheiceáil.
Bí i gcónaí ag smaoineamh 
chun tosaigh! GÉILL

SLÍÍ
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Ceacht 5:

Úsáid do chuid focal féin agus úsáid do chuid léaráidí féin 
agus mínigh cad é ba cheart duit a dhéanamh sna cásanna 
seo a leanas:

 i) Tá tú ag teacht a fhad le hacomhal T sa bhóthar   
  a bhfuil comhartha ‘Géill Slí’ taobh leis.

 ii) Ba mhaith leat an carr atá chun tosaigh ort a  
  scoitheadh.

 iii) Tá tú ag teacht a fhad le soilse tráchta.
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Droch-choinníollacha Tiomána agus Timpistí

Faigheann na céadta duine bás i dtimpistí bóthair ar 
bhóithre na hÉireann gach bliain. Cuid mhaith de na 
timpistí seo, bheadh sé furasta iad a sheachaint. Má tá tusa 
ag iarraidh tiomáint ar an bhóthar, caithfidh tú do dhícheall 
a dhéanamh i gcónaí fanacht sábháilte le tú féin a chosaint 
agus le húsáideoirí bóthair eile a chosaint.

Cosaint phearsanta
I dtaca le cosaint phearsanta, 
más tiománaí cairr thú, tá an 
carr féin ann le tú a chosaint. 
Ach más coisí nó tiománaí 
gluaisrothair thú, caithfidh tú 
céimeanna breise a ghlacadh 
le tú féin a dhéanamh níos 
sábháilte ar na bóithre.
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Clogad
Más tiománaí gluaisrothair thú, tá sé in 
éadan an dlí gan clogad a chaitheamh. 
Más rothaí thú ar ghnáthrothar, ní 
chaithfidh tú clogad a chaitheamh, 
ach bheadh sé le ciall! (Féach 
rialacha 59 - 82 i gCóras Oifigiúil na 
Slánródaíochta).

Cosaint do na súile
Is mór an gar é má tá scáthlán i do 
chlogad. Mura bhfuil, b'fhiú go mór 
rud éigin a chaitheamh leis na súile 
a chosaint nó thig le clocha beaga 
damáiste mór a dhéanamh do na súile. 
Go fiú an ghaoth, nó cuileoga beaga 
agus tú ag tiomáint, chuirfeadh siad as 
duit.

Seaicéad
Má tá tú ar ghluaisrothar, b'fhiú go mór smaoineamh ar 
sheaicéad tiubh a chaitheamh 
le go mbeadh cosaint agat 
dá dtitfeá den ghluaisrothar. 
Bíonn seaicéid speisialta ann 
a thugann cosaint duit má 
thiteann tú, a choinníonn 
te thú in aimsir fhuar agus a 
choinníonn fionnuar thú in 
aimsir the.

Samhlaigh cad é a tharlódh 
mura mbíodh an clogad 
seo á chaitheamh ag an 
tiománaí.
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Ábhar frithchaiteach nó fluaraiseach
Ceann de na fadhbanna is mó a bhíonn 
ag rothaithe agus gluaisrothaithe ná 
nach mbíonn siad feiceálach go leor ag 
tiománaithe eile. B'fhiú go mór ábhar 
frithchaiteach nó fluaraiseach a bheith 
ar an seaicéad agat (agus ar an chlogad nó in áiteanna 
eile fosta, le tú a dhéanamh níos feiceálaí). Oibríonn éadaí 
fluaraiseacha níos fearr i rith an lae  le tú a dhéanamh 
feiceálach ach ní oibríonn siad chomh maith sin san oíche. 

An t-aon dóigh le fanacht sábháilte agus sofheicthe san 
oíche ná trí rudaí frithchaiteacha a bheith agat ar do chuid 
éadaí. Ba cheart do choisithe, do thiománaithe rothair nó 

ábhar fluaraiseach

ábhar frithchaiteach

Mar a oibríonn culaith ard-infheictheachta sa lá… …agus san oíche.
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gluaisrothair agus do dhaoine atá ar chapall, a chinntiú go 
mbíonn siad feiceálach ag úsáideoirí bóthair eile tríd na 
héadaí cearta a chaitheamh.

Miotóga
Tá sé iontach tábhachtach greim 
maith a bheith agat ar na hanlaí 
i gcónaí agus tú ag tiomáint. Má 
bhíonn do lámha fliuch nó salach nó 
má bhíonn tú ag cur allais, ní bhíonn 
do ghreim chomh maith sin. Cuidíonn 
miotóga leat greim maith a bheith 
agat i gcónaí ar na hanlaí – go háirithe 

miotóga leathair más ar ghluaisrothar atá tú.

Bróga nó buataisí
Tá sé le ciall bróga nó buataisí láidre a bheith agat le bonn 
maith rubair, rud éigin a thabharfaidh greim maith duit.

Uiscedhíonach
Níor mhaith leat niúmóine 
a theacht ort i ndiaidh duit 
turas rothair a dhéanamh. 
Déan cinnte go mbíonn 
éadaí uiscedhíonacha agat! 
Beidh níos mó plé sa chéad 
chuid eile den leabhar 
ar na fadhbanna eile a 
chruthaíonn fearthainn agus 
aimsir fhliuch ar na bóithre.

Cuidíonn miotóga leat 
greim a choinneáil ar an 
hanla

Bíodh na héadaí cearta ort faoi choinne 
gach cineál aimsire!
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16  D  12345

Tiomáint faoin Drochaimsir.

Ní hamháin go gcaithfidh tú na héadaí agus an trealamh 
ceart a bheith agat agus tú amuigh ag tiomáint i 
gcineálacha difriúla aimsire - caithfidh tú bheith réidh agus 
ábalta déileáil leis na coinníollacha tiomána difriúla a 
chruthaíonn cineálacha difriúla aimsire.

Aimsir Fhliuch

An deacracht is mó ar na bóithre a thagann le haimsir 
fhliuch ná go mbíonn sé doiligh rudaí a fheiceáil i gceart 
agus tú ag tiomáint. Cuireann aimsir fhliuch isteach ar an 
léargas a bhíonn againn agus muid ag tiomáint. Bíonn 
sé olc go leor má tá tú i gcarr agus é ag cur. Bíonn ort na 
cuimilteoirí a úsáid leis an fhearthainn a ghlanadh den 
fhuinneog. Má tá carr eile chun tosaigh ort, tagann níos 
uisce agus salachar ón bhóthar aníos ar an fhuinneog - 
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bíonn ar na cuimilteoirí an cáitheadh uisce seo a ghlanadh 
ar shiúl fosta. Más tiománaí rothair nó gluaisrothair thú - ní 
bhíonn aon chuimilteoirí agat le cuidiú leat.

Fadhb eile a thagann 
le haimsir fhliuch ná 
nach mbíonn an greim 
céanna ag na rothaí 
ar an bhóthar. Éiríonn 
bóithre sleamhain 
nuair a bhíonn sé 
fliuch. Fágann aimsir 
fhliuch go mbíonn fad 
coscánaithe níos mó de 
dhíth ar thiománaithe. 
Idir an drochléargas 
agus an bóthar 
sleamhain, ba cheart 
d’úsáideoirí bóthair an luas a mhoilliú in aimsir fhliuch. 

Nuair a thiomáineann tú níos moille, bíonn greim níos fearr 
ag na boinn ar an bhóthar. Tá ról iontach tábhachtach ag 
na tráchtanna a bhíonn ar bhoinn feithicle nó cuidíonn 
siad leis an fheithicil greim a choinneáil ar an bhóthar. 
Nuair a bhíonn aimsir fhliuch ann, bogann na tráchtanna 
an t-uisce as an bhealach. Má thiomáineann tú níos moille, 
beidh na tráchtanna ábalta níos mó uisce a bhogadh as 
an bhealach agus beidh greim níos fearr ag na boinn ar an 

Feithiclí feiceálacha!

Ba cheart ceannsoilse maolaithe a úsáid 
agus tú ag tiomáint in aimsir fhliuch. 
Fágann sé seo níos infheicthe thú ag 
tiománaithe eile.
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bhóthar. Caithfidh tú seic a dhéanamh 
ar bhoinn d'fheithicle go rialta lena 
chinntiú nach bhfuil na tráchtanna 
caite nó ídithe. Má tá na boinn caite, 
ní bheidh an greim céanna acu ar an 
bhóthar - beidh sé seo i bhfad níos 
measa ar bhóthar fliuch.
Mar an gcéanna, má thiomáineann tú 

róghasta, ní bheidh tráchtanna an bhoinn ábalta an t-uisce 
a bhogadh ar shiúl gasta go leor agus 
beidh seans níos mó ann go gcaillfidh 
tú smacht ar an fheithicil agus go 
sciorrfaidh sí ar an bhóthar.
Méadaítear fad coscánaithe agus fad 
stoptha faoi dhó in aimsir fhliuch - 
ciallaíonn sé seo go gcaithfidh tú níos 
mó ama agus níos mó spáis a fhágáil 
duit féin leis an fheithicil a stopadh.

Ar a bharr sin, ní bhíonn na coscáin chomh héifeachtach 
céanna in aimsir fhliuch. Tá seans níos mó ann go 
sleamhnóidh coscáin atá fliuch agus go mbeidh níos mó 
ama de dhíth orthu leis an fheithicil a stopadh.

Tabhair aire do na boinn!

Fág neart spáis idir tú féin agus an carr romhat má tá na bóithre fliuch

16  D  12345

Cuidíonn na tráchtanna 
leat greim daingean a 
choinneáil ar an bhóthar
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Hidreaphlanáil nó Scinneadh ar Uisce

Tá a fhios againn go bhfuil tráchtanna ar bhoinn feithicile 
le greim níos fearr a fháil ar an bhóthar. In aimsir fhliuch, 
bogann tráchtanna boinn an t-uisce as an bhealach le 
go bhfaighidh an bonn greim ar an bhóthar. Má bhíonn 
feithicil ag tiomáint róghasta in aimsir fhliuch, ní bhíonn na 
tráchtanna ábalta fáil réitithe den uisce gasta go leor. Mar 
sin, ní bhíonn an fheithicil ábalta greim a choinneáil ar an 
bhóthar. 
In amanna, suíonn na boinn ar bharr an uisce - mar a 
bheadh siad ag scinneadh nó ag scimeáil thar an uisce 
(ar scimeáil tú cloch riamh?). Tá sé seo thar a bheith 
contúirteach. Cailleann tú smacht ar an roth stiúrtha agus 

ar na coscáin agus bíonn baol 
ann go gcaillfidh tú smacht ar 
an fheithicil ina hiomláine. 

Tugtar hidreaphlanáil nó 
scinneadh ar uisce air seo.16  D  12345

Hidreaphlanáil - tá barraíocht uisce 
ann
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Coisithe
Bíonn sé i bhfad níos deacra coisithe a fheiceáil in aimsir 
fhliuch, go háirithe mura bhfuil siad ag caitheamh éadaí 
frithchaiteacha nó fluaraiseacha. Chomh maith leis sin, 
bíonn sé níos deacra ag coisithe trácht a chluinstin má tá 
sé ag cur. Mar sin de, tá an fhreagracht ar na tiománaithe 
bheith san airdeall ar choisithe nuair a bhíonn aimsir fhliuch 
ann.

Tuilte

In amanna, nuair a bhíonn fearthainn throm ann, luíonn 
uisce ar bhóithre. Má fheiceann tú slodán mór sa bhóthar 
romhat, MOILLIGH! Caithfidh tú bheith cúramach má 
bhíonn ort tiomáint tríd uisce domhain. Níor cheart duit 
tiomáint rómhall nó bheadh seans ann go loicfeadh an 
t-inneall agus go mbeadh sé doiligh agat an carr a thosú 
arís. Má théann tú róghasta, bheadh seans ann go dtiocfadh 
uisce isteach san inneall nó sna córais leictreacha taobh 
istigh den fheithicil. I ndiaidh duit tiomáint tríd shlodán, ba 
cheart duit na coscáin a sheiceáil. Níor cheart duit, in am 
ar bith, tiomáint tríd uisce atá níos doimhne ná 25cm. Bí 
cúramach i gcónaí agus bí san airdeall ar shlodáin nó tuilte 
ar bhóithre, go háirithe i ndiaidh fearthainn throm.
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An Ghrian

Bíonn an ghrian contúirteach corruair, agus muid ag 
tiomáint nó cuireann an ghrian isteach ar an radharc. Má 
lonraíonn solas geal isteach i do shúile, ní bhíonn tú ábalta 
rudaí a fheiceáil i gceart. 

Bíonn solas geal ina fhadhb 
go háirithe i ndiaidh cith 
fearthainne. Bíonn feithiclí ar 
dhath an airgid iontach deacair 
a fheiceáil faoi sholas geal. 
In amanna, má chaitheann 
an Ghrian scáth ar chodanna 
den bhóthar, bíonn sé doiligh 
rudaí a fheiceáil - go háirithe 
coisithe.

In amanna, má bhíonn sé róthe 
agus tú ag tiomáint, éiríonn 

16  D  12345

Cosain do shúile!

Cuidíonn sé má chaitheann 
tú spéaclaí gréine agus 
tú ag tiomáint faoi sholas 
geal. Más tiománaí cairr 
thú, cuidíonn an scáthlán 
sa charr leat an solas a 
choinneáil ó do shúile.
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tú tuirseach níos gasta. Cuidíonn sé má choinníonn tú an 
fhuinneog thíos rud beag le haer úr a ligean isteach nó má 
chuireann tú an t-aerchóiriú ar obair.

Tiomáint san oíche

 Ó thaobh radharc maith de, bíonn sé iontach doiligh rudaí 
a fheiceáil mar is ceart agus tú ag tiomáint an chéad rud 
ar maidin, nó breacadh an lae, agus an rud deireanach 
tráthnóna, nuair a bhíonn sé ag dul ó sholas dó (Focal eile 
air seo ná coineascar).

Creid é nó ná creid, tá sé níos fusa feithiclí eile a fheiceáil 
nuair a bhíonn sé dubh dorcha ná mar atá sé ag na 
hamanna seo.

Má tá a fhios agat go mbeidh ort tiomáint 
san oíche, déan na soilse uilig ar d'fheithicil a 
sheiceáil lena chinntiú go bhfuil siad ag obair.



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair49

Nuair a bhíonn na soilse sa siúl agat 
agus tú ag tiomáint, déan cinnte de 
go maolaíonn tú na ceannsoilse má 
bhíonn feithiclí eile ag teacht i do 
threo nó dallraíonn na ceannsoilse 

tiománaithe eile nuair a bhíonn siad ar lánsolas.

Bíonn sé doiligh d’aird iomlán a dhíriú ar an bhóthar agus 
tú ag tiomáint má bhíonn tú tuirseach. Mar sin de, má 
mhothaíonn tú go bhfuil tú ag éirí tuirseach, ba cheart duit 
stopadh agus sos a ghlacadh.

Bíonn sé i bhfad níos deacra fad agus luas feithiclí eile a 
thomhas mar is ceart nuair a bhíonn sé dorcha. Mar sin 
de, caithfidh tú bheith i bhfad níos cúramaí, go háirithe ag 
acomhail agus tú ag iarraidh dul isteach ar bhóthar nua. Tá 
treoir i gCóras Oifigiúil na Slánródaíochta ar úsáid soilse ar 
fheithiclí. Ba cheart soilse a bheith lasta ó leathuair roimh 
dhul faoi don ghrian go dtí leathuair roimh éirí na gréine. 
Bíonn soilse de chineál éigin lasta i rith an ama, áfach, 
sna carranna is úire. Rud ar bith a chuidíonn leat tú féin a 
dhéanamh níos sofheicthe ar an bhóthar, is rud maith é. 
Ba cheart duit am a ghlacadh agus na tagairtí uilig i gCóras 
Oifigiúil na Slánródaíochta d'úsáid bóithre san oíche a 
léamh.

16  D  12345
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Ceo

 
Cuireann ceo isteach ar an léargas ar na bóithre. Má bhíonn 
ort tiomáint agus é ceomhar, ba cheart i gcónaí ceannsoilse 
maolaithe a bheith lasta agat agus soilse ceo ag tosach 
agus ag cúl na feithicle a bheith lasta. Tá soilse ceo iontach 
geal agus dallraíonn siad tiománaithe eile má úsáideann tú 
iad nuair nach bhfuil ceo ann. 

Ba cheart tiomáint níos moille nuair a bhíonn ceo ann nó ní 
thig leat bheith cinnte cad é atá romhat ar an bhóthar. Agus 
tú ag teacht amach as taobh-bhóthar nuair a bhíonn sé 
ceomhar, is smaoineamh maith é an fhuinneog a chur síos 
le héisteacht an dtig leat feithiclí ar bith eile a chluinstin nó 
ní thig bheith ag brath ar léargas maith a bheith ann nuair 
atá sé ceomhar. 

In amanna, má tá tú ar bhóthar cúng casta agus ceo trom 
ann, nó má bhíonn tú ag teacht amach as taobh-bhóthar, 
bíonn ort bonnán an chairr a shéideadh le go mbeidh a 
fhios ag tiománaithe eile go bhfuil tú ann.
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Caithfidh coisithe bheith iontach cúramach nuair a bhíonn 
sé ceomhar. Go fiú má chaitheann tú éadaí fluaraiseacha 
nó éadaí frithchaiteacha, ní bheith tiománaithe ábalta tú a 
fheiceáil go dtí an soicind deireanach. Mar sin de, caithfidh 
coisithe fanacht istigh ag taobh an bhóthair agus bheith 
iontach go deo faichilleach. 

Tarlaíonn cuid mhaith timpistí mótarbhealaigh mar gheall 
ar cheo. Cuid mhaith den am, tagann ceo ina phaistí. 
B'fhéidir go mbeadh píosa amháin den bhóthar glan, gan 
ceo ar bith ann agus ansin go tobann, go dtiocfá ar phaiste 
ceo agus go mbeadh ort moilliú go gasta. Seo nuair a 
tharlaíonn timpistí.

Sneachta

Bíonn sé thar a bheith deacair bheith ag tiomáint sa 
sneachta. Cuireann sneachta isteach ar fheithiclí agus ar 
thrácht ar na bóithre ar roinnt dóigheanna agus is minic go 
mbíonn tranglaim mhóra tráchta ann nuair a thiteann cuid 
mhór sneachta.
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Ar an chéad dul síos, 
bíonn an bóthar 
sleamhain agus ní bhíonn 
greim maith ag boinn an 
chairr. Bíonn ar charranna 
tiomáint iontach mall 
le nach sleamhnóidh 
siad ar fud an bhóthair. 
In amanna, is cuma cé 
chomh mall is a bhíonn 

tú ag tiomáint, beidh carranna go fóill ag sleamhnú sa 
sneachta. Má bhíonn sneachta trom ann, níor cheart duit 
dul amach sa charr nó ar do rothar nó gluaisrothar ach 
amháin má bhíonn géarghá leis.

Má bhíonn ort dul amach a thiomáint sa sneachta, bí 
cúramach agus tabhair aird ar an chomhairle seo a leanas:
•	 Tiomáin níos moille agus fág neart spáis idir tú féin agus 

tiománaithe eile ar bith atá chun tosaigh ort
•	 Úsáid ceannsoilse maolaithe le go dtig le tiománaithe 

eile tú a fheiceáil
•	 Ná stop an carr go tobann, go háirithe má tá feithiclí eile 

ar do chúl
•	 Bíonn sé doiligh dul suas cnoc sa sneachta, fág an carr 

nó an fheithicil i ngiar íseal agus déan iarracht fanacht ar 
an luas céanna.

•	 Déan cinnte de go nglanann tú an sneachta ar shiúl ón 
fhuinneog mar is ceart, agus ar shiúl ó na ceannsoilse.
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Oighear agus Siocán

Cruthaíonn oighear agus siocán fadhbanna 
móra do thiománaithe nó déanann siad na 

bóithre thar a bheith sleamhain. Bíonn siocán 
measartha furasta a fheiceáil nó cuireann 

sé snas bán lonrach ar an bhóthar. 

Ní i gcónaí, áfach, a bhímid ábalta oighear a fheiceáil - go 
háirithe oighear dubh, nó siocán dubh - mar a thugtar air. 

Tarlaíonn siocán dubh nuair a thiteann fearthainn ar 
bhóthar atá sioctha cheana féin. Tá sé iontach doiligh a 
fheiceáil agus is minic a shíleann an tiománaí gur slodán nó 
píosa fliuch ar an bhóthar atá ann. Bíonn sé níos deacra arís 
siocán dubh a fheiceáil agus é dorcha.

Má tá aimsir fhuar ann, bíodh a fhios agat go bhfuil seans 
maith ann go mbeidh oighear ar na bóithre, go háirithe 
bóithre tuaithe agus cúlbhóithre.
Ná bí ag tiomáint róghasta agus fág neart spáis idir tú féin 
agus tiománaithe eile. Bíodh a fhios agat go mbeidh fad i 
bhfad níos mó de dhíth ort leis an fheithicil a stopadh - ar a 
laghad a dhá oiread d’fhad.

Caithfidh tiománaithe gluaisrothair bheith thar a bheith 
cúramach ar bhóithre sleamhna nó tá sé i bhfad níos deacra 
ag dhá roth greim a choinneáil ar an bhóthar ná mar atá sé 
ag ceithre roth.
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Gaoth Láidir

Thig leis an ghaoth damáiste mór a dhéanamh 
agus moltar do thiománaithe gan dul amach 

ar na bóithre ar chor ar bith má tá stoirm ann 
nó gaoth iontach láidir - gála, mar shampla.

Thig leis an ghaoth crainn a leagan nó craobhacha crainn a 
leagan go talamh. Amanna, blocálann siad seo an bóthar. 
Má thiteann siad ar fheithicil, thig leo damáiste mór a 
dhéanamh don fheithicil agus an tiománaí a ghortú nó a 
mharú go fiú. 

Má tá a lán duilleog nó bruscair ag séideadh thart sa 
ghaoth, cuireann sé as do thiománaithe.
In amanna, thig leis an ghaoth coisithe a bhrú amach ar an 
bhóthar nó rothaithe a leagan dá bhfeithicil. 
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Ar bhóithre móra oscailte, mótarbhealaí, débhealaí nó 
droichid, mar shampla, thig le trasghaotha feithiclí a bhrú 
agus a tharraingt, go háirithe feithiclí arda amhail leoraithe. 
Bíonn sé doiligh an fheithicil a stiúradh agus a ionramháil 
sna coinníollacha seo.

Má tá stoirm nó gaoth láidir ann, tiomáin níos moille agus 
bí san airdeall ar rud ar bith a chuirfeadh bac ort nó a 
chuirfeadh isteach ar an bhóthar.

Caithfidh tiománaithe, agus coisithe, bheith iontach 
cúramach áiteanna a mbíonn an ghaoth á brú tríd bhearnaí. 
Dá mbeadh sconsa nó balla ann, mar shampla, agus bearna 
ina lár. Má bhrúitear an ghaoth tríd an bhearna seo, tá sé 
mar a bheadh sí á brú tríd chúngach - bíonn an ghaoth níos 
dírithe agus níos láidre nuair a thagann sí amach.
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Fadhb Tionchar ar an Tiománaí Ba cheart duitse…

Fearthainn •	 Tionchar ar léargas agus 
ar fhad coscánaithe.

•	 Ní bhíonn an greim 
céanna ag na boinn.

•	 Ní bhíonn coisithe 
ábalta feithiclí a fheiceáil 
nó a chluinstin an 
oiread céanna (má tá 
cochall thuas nó scáth 
fearthainne acu).

•	 Bóithre sleamhna.

•	 Tiomáint níos moille agus 
le go mbeidh greim níos 
fearr agat ar an bhóthar.

•	 Ceannsoilse maolaithe a 
úsáid.

•	 An fhuinneog a 
choinneáil glan.

•	 Éadaí frithchaiteacha a 
chaitheamh.

Hidreaplánáil •	 Seo nuair a bhíonn boinn 
an chairr ag scimeáil 
ar bharr an uisce atá ar 
dhromchla an bhóthair.

•	 Bíonn sé iontach doiligh 
an fheithicil a stiúradh 
agus cailleann an 
tiománaí smacht.

•	 Déan iarracht moilliú, ná 
déan rud ar bith tobann 
leis an roth stiúrtha nó 
le hanla an rothair nó 
gluaisrothair.

Tuilte ar 
bhóithre

•	 Uisce nó slodán domhain 
a luíonn ar an bhóthar.

•	 Níos mó seans go 
dtiomáinfidh tú isteach i 
slodán nuair a bhíonn sé 
dorcha.

•	 Má tá tú ag dul róghasta, 
bheadh sé mar a bheifeá 
ag bualadh rud éigin ar 
an bhóthar. Stopfaidh 
do charr agus déanfar 
damáiste don inneall.

•	 Má thiomáineann 
tú rómhall, seans go 
loicfeadh an fheithicil 
agus go mbeadh sé 
doiligh í a thosú arís.

•	 Éiríonn coscáin fliuch 
agus ní oibríonn siad mar 
is ceart.

•	 Ná déan iarracht tiomáint 
tríd shlodán atá níos 
doimhne ná 25cm.

•	 Tiomáin go mall tríd an 
slodán agus seiceáil na 
coscáin nuair a thagann 
tú amach as.
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Fadhb Tionchar ar an Tiománaí Ba cheart duitse…

Grian •	 Dallraíonn sí úsáideoirí 
bóthair.

•	 Cuireann isteach ar an 
léargas.

•	 Frithchaitear an Ghrian 
de bhóithre fliucha agus 
cuireann seo isteach ar 
radharc an tiománaí.

•	 Éiríonn tiománaithe 
tuirseach in aimsir the.

•	 Caith spéaclaí gréine 
agus úsáid scáthlán 
gréine.

•	 Déan cinnte de go 
mbíonn go leor aer 
fionnuar sa charr.

Tiomáint san 
oíche

•	 Dallraíonn soilse 
tiománaithe eile thú in 
amanna.

•	 Doiligh luas feithiclí eile 
agus fad a thomhas.

•	 Tiomáin níos moille.
•	 Úsáid ceannsoilse (ó 

leathuair roimh luí na 
gréine go dtí leathuair 
roimh éirí na gréine).

•	 Maolaigh ceannsoilse má 
tá tiománaí eile ag teacht 
i do threo.

•	 Seiceáil go bhfuil na 
soilse uilig ag obair.

Ceo •	 Cuireann isteach ar 
léargas ar an bhóthar.

•	 Níos deacra fuaimeanna a 
chluinstin sa cheo.

•	 Doiligh feithiclí 
páirceáilte, feithiclí gan 
soilse ceo agus coisithe a 
fheiceáil.

•	 Doiligh luas agus fad a 
thomhas.

•	 Úsáid ceannsoilse 
maolaithe agus soilse ceo 
tosaigh agus cúil i gcónaí.

•	 Tiomáin go mall.
•	 Nuair atá tú ag teacht 

amach as taobh-bhóthar, 
oscail an fhuinneog agus 
éist an bhfuil feithiclí 
eile ag teacht - seans go 
mbeadh ort an bonnán a 
úsáid.

•	 Cuir eolas ar an Chód 
Ceo.
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Fadhb Tionchar ar an Tiománaí Ba cheart duitse…

Oighear agus 
Siocán

•	 Fágtar na bóithre 
sleamhain agus bíonn an 
fheithicil níos deacra a 
stiúradh.

•	 Méadú ar fhad 
coscánaithe agus 
stoptha.

•	 Caithfidh tú bheith san 
airdeall ar shiocán dubh, 
tá sé deacair a fheiceáil.

•	 Bí i gcónaí san airdeall 
agus bí ag dúil leis go 
mbeidh sioc ar na bóithre 
in aimsir fhuar.

•	 Tiomáin níos moille agus 
fág níos mó spáis idir tú 
féin agus feithiclí eile.

Sneachta •	 Fágtar an bóthar 
sleamhain.

•	 Cuireann sé isteach ar an 
léargas.

•	 Méadú ar fhad 
coscánaithe agus 
stoptha.

•	 Tranglaim tráchta.

•	 Úsáid ceannsoilse 
maolaithe nuair a bhíonn 
sneachta ag titim.

•	 Tiomáin go mall agus fág 
neart spáis idir tú féin 
agus tiománaithe eile.

•	 Úsáid giar íseal le dul suas 
agus síos cnoic.

•	 Ná stop go tobann.

Gaoth láidir •	 Cuirtear as d’aird 
tiománaithe nuair a 
bhíonn bruscar nó 
duilleoga ag séideadh 
thart sa ghaoth.

•	 Bíonn crainn agus 
craobhacha contúirteach 
má leagann an ghaoth 
iad.

•	 Bíonn trasghaotha 
contúirteach ar 
mhótarbhealaí, 
débhealaí, droichid agus 
bóithre oscailte eile.

•	 Tugtar gaoth chinn 
nó gaoth ghann ar 
ghaoth atá ag séideadh 
i d‘aghaidh agus a 
chuireann bac ar an 
tiomáint

•	 Tiomáin níos moille, le 
go dtig leat an fheithicil a 
stiúradh go compordach.

•	 Bí san airdeall ar fheithiclí 
arda nó b'fhéidir 
go mbrúfadh nó go 
dtarraingeodh an ghaoth 
isteach i do chosán iad.
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Ceacht 6:

1. Is dócha go mbeidh oighear dubh ar bhóthar nuair atá sé_____ 

2. Is é __________ a thugtar ar ghaoth láidir a bhíonn ag séideadh 
in éadan úsáideoirí bóthair, agus a fhágann go mbíonn siad ag 
gluaiseacht níos moille chun tosaigh. 

3. Cad chuige a dtarlaíonn cuid mhór timpistí ar an mhótarbhealach 
nuair a bhíonn ceo ann? 

4. Cad é mar a chuireann ceo isteach ar thiománaí? 

5. Cad é ba cheart duit a dhéanamh má bhíonn ort tiomáint sa 
cheo? 

6. Cad é ba cheart duit a dhéanamh má tá tú amuigh ag siúl lá 
ceomhar? 

7. Cad chuige a mbíonn sé tábhachtach go leor aer fionnuar a 
bheith sa charr ar lá te? 

8. Cad é mar a chuireann solas geal gréine isteach ar thiománaithe? 

9. Cad chuige ar guais níos mó é solas geal gréine sa gheimhreadh? 

Thig libh plé a dhéanamh ar na ceisteanna seo a leanas 
mar rang, nó b'fhéidir go mbeadh an múinteoir ag iarraidh 
ort cuid acu a fhreagairt mar obair bhaile. 
NÍL gach freagra clúdaithe sa leabhrán seo - beidh ort 
taighde agus smaoineamh de do chuid féin a úsáid le cuid 
acu a fhreagairt!
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10. Cad chuige ar ceart do thiománaithe an luas a laghdú in aimsir 
fhliuch? 

11. Cad é mar a thig le tiománaithe gluaisrothair iad féin a dhéanamh 
níos sofheicthe ar an bhóthar? 

12. Cad chuige a mbíonn coisithe níos leochailí in aimsir fhliuch? 

13. Déan liosta de thrí rud a thiocfadh le tiománaí a dhéanamh le go 
mbeadh sé nó sí níos sábháilte agus é/í ag tiomáint sa sneachta. 

14. Cad é an rud siocán dubh? 

15. Luaigh dhá rud a thiocfadh le tiománaí a dhéanamh le bheith níos 
sábháilte agus sioc nó oighear ar na bóithre. 

16. Cad é a chiallaíonn hidreaplánáil? 

17. Luaigh dhá rud ba cheart do thiománaí a dhéanamh agus é nó í 
ag teacht a fhad le slodán mór ar an bhóthar. 

18. Cad chuige a mbíonn gaotha láidre contúirteach do 
thiománaithe? 

19. Cad chuige a mbíonn an ghaoth níos contúirtí d'fheithiclí arda? 

20. Cad chuige a mbíonn sé tábhachtach na ceannsoilse a mhaolú má 
bhíonn tiománaí eile ag teacht i do threo? 

21. Déan liosta den trealamh ar ceart é a bheith sa charr agat faoi 
choinne aimsir fhuar.
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Tosca a chuireann le baol na dtimpistí bóthair

Alcól
Tá a fhios ag gach duine sa lá 
atá inniu ann nach bhfuil sé 
ciallmhar nó sábháilte ar chor 
ar bith bheith ag tiomáint 
feithicle faoi thionchar an 
alcóil. Ní hamháin, nach bhfuil 
sé sábháilte, tá sé in éadan an 
dlí agus tá cúis mhaith leis seo.

•	 Is dúlagrán é alcól - ciallaíonn sé seo go gcuireann 
sé moill ar an mhéid ama a ghlacann sé ar do chorp 
freagairt do rudaí difriúla - guais ar an bhóthar, mar 
shampla.  
(Úsáidtear an téarma aga frithghníomhúcháin – an dtig 
leat a fháil amach cad é a chiallaíonn sé).

•	 Cuireann alcól isteach ar do chumas fad agus luas a 
thomhas.

•	 Cuireann alcól isteach ar chomhordú an choirp agus ar 
an smacht a bhíonn agat ar do chorp.

•	 Cuireann alcól isteach ar do chumas cinntí ciallmhara a 
dhéanamh.

•	 Má tá alcól ólta agat, is mó seans go ndéanfaidh tú 
rudaí nach ndéanfá de ghnáth - tiomáint róghasta, mar 
shampla. 
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Is é bun agus barr an scéil ná nach ceart duit alcól ar bith 
ar chor ar bith a ól, má chaithfidh tú feithicil de chineál ar 
bith a thiomáint amuigh ar an bhóthar. Cuireann alcól go 
mór leis an bhaol go mbeidh timpiste bóthair agat agus 
go ngortóidh tú go maróidh tú, ní hamháin thú féin, ach 
daoine eile fosta.

Tá sé fíor go bhfuil cead agat, faoin dlí, méid áirithe alcóil a 
bheith san fhuil agat agus tú ag tiomáint* ach aontaíonn na 
dochtúirí agus na saineolaithe uilig gur fearr gan rud ar bith 
ar chor ar bith a ól más rud é go mbeidh tú ag tiomáint.

Rud eile a gcaithfidh daoine bheith cúramach faoi dtaobh 
de ná nuair a bhíonn orthu feithicil a thiomáint ar maidin, i 
ndiaidh dóibh bheith ag ól alcóil an oíche roimh ré. Tógann 
sé tamall fada ar do chorp an t-alcól a bhriseadh síos agus a 
ghlanadh amach as do chóras. 

Más rud é go raibh tú ag ól an oíche roimh ré, tá seans 
maith ann go mbeidh barraíocht alcóil go fóill i do chorp 
an chéad mhaidin eile agus nach mbeadh sé sábháilte agat 
bheith ag tiomáint.



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair63

Cé go bhfuil sé dlíthiúil tiomáint sna cásanna seo, ní 
hionann sin is a rá go bhfuil sé sábháilte - deir a lán 
dochtúirí nach bhfuil leibhéal sábháilte alcóil ann nuair 
a bhíonn tiomáint i gceist, mar sin de - ní fiú bheith ag 
tiomáint agus tú faoi thionchar an óil, IN AM AR BITH!

Le plé

Baineann dhá dhlí dhifriúla leis an tiomáint faoi thionchar 
an óil:
 i) an teorainn alcóil a bheith sáraithe agat
 ii) bheith ag tiomáint faoi thionchar an alcóil

Mar rang, pléigh an difear idir an dá dhlí.

* Tá rud ann a dtugann siad ‘an teorainn dhlíthiúil’ 

maidir le halcól air.

Tá cead agat tiomáint má tá níos lú ná:

 35 micreagram d’alcól ar d’anáil

 80 milleagram d’alcól i do chuid fola

 107 milleagram d’alcól i do chuid fuail (i do mhún)
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Drugaí

Is fadhb mhór í mí-
úsáid drugaí i sochaí 
an lae inniu. Ó 
thaobh na tiomána 
de, cuireann drugaí 
isteach ar an chorp 
ar na dóigheanna 
céanna a gcuireann 
an t-alcól isteach 
air, nó i ndeireadh 
an lae, is druga é an 
t-alcól chomh maith. 

Nuair a smaoinímid ar dhrugaí, áfach, bímid ag 
smaoineamh an chuid is mó den am ar dhrugaí 
mídhleathacha. Ach cuireann drugaí dleathacha isteach ar 
ár gcumas feithicil a thiomáint go sábháilte fosta. Mar sin 
de, má chaitheann tú druga de chineál ar bith ba cheart 
duit i gcónaí an lipéad a úsáid roimh duit dul amach ar an 
bhóthar. Má tá amhras ar bith ort - ná bí ag tiomáint. 

 Tá na péas agus na gardaí ábalta tástáil a dhéanamh 
anois ag taobh an bhóthair lena fháil amach an raibh 
drugaí in úsáid ag tiománaí. Ní hamháin go gcaillfidh 
tú do cheadúnas tiomána, más rud é go raibh drugaí 
mídhleathacha i gceist, tá seans maith ann go gcuirfear 
chuig an phríosún thú chomh maith!
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Tuirse

Nuair atá tú tuirseach, bíonn d'aga 
frithghníomhúcháin níos  moille agus ní 
bhíonn tú chomh héifeachtach céanna 
ag freagairt do chontúirtí. Sna cásanna 
is measa, titeann daoine a chodladh 
agus iad ag tiomáint. Níl sé doiligh a 

shamhlú cad chuige ar rud thar a bheith contúirteach é seo.
Cuireann rudaí difriúla tuirse ar dhaoine difriúla, go háirithe 
agus iad ag tiomáint. 

 

Cuidíonn sé má bhíonn go leor aeir san fheithicil agus má 
ghlacann tú go leor sosanna le linn duit bheith ag tiomáint. 
Má tá a fhios agat go bhfuil bealach fada le dul agat, déan 
an turas a phleanáil mar is ceart le go mbeidh tú ábalta go 
leor sosanna a glacadh ar an bhealach.

Tagann tuirse orainn:

•	 Nuair a bhíonn turas iontach fada le 

déanamh

•	 Nuair a bhíonn aimsir the ann

•	 Nuair a bhímid gafa i dtranglam tráchta

•	 Má bhímid ar bhóthar mór fada leadránach 

(mótarbhealach, mar shampla)
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Ceacht 7:

1. Déan liosta de na dóigheanna a gcuireann alcól isteach 
ar an chorp. 

2. Cén t-orgán sa chorp a fhaigheann réitithe den alcól sa 
chorp? 

3. Faigh amach cad é a tharlaíonn duit má thagann na péas 
nó na gardaí ort agus tú ag tiomáint faoi thionchar an 
óil. 

4. Ó thaobh an dlí de, agus ó thaobh na bpionós 
a ghearrtar ort, cad é an difear idir an dá chúis a 
bhaineann le bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil.

Déan rud beag taighde duit féin anois. Léigh an t-eolas 
i gCóras Oifigiúil na Slánródaíochta (Riail 95, lch 29; 
Iarscríbhinn 5, lch 125) agus déan iarracht na ceisteanna 
thíos a fhreagairt.
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Radharc na Súl

Tá sé le ciall gur cheart go 
mbeadh radharc na súl go maith 
agat má tá tú ag dul a bheith 
amuigh ag tiomáint ar na bóithre.
Nuair a dhéanann tú an teist 
tiomána den chéad uair, déanann 
siad radharc na súl a thástáil nó 
bíonn ort uimhirphláta cairr atá 
20.5 méadar ar shiúl uait a léamh. Ina dhiaidh sin, mura 
dtéann tú féin chuig an radharceolaí go deonach - ní 
dhéanfaidh duine ar bith eile do radharc a thástáil!
De réir mar a éiríonn daoine níos sine, áfach, téann radharc 
na súl in olcas. Má shíleann tú féin go bhfuil fadhbanna 
agat le do radharc, ba cheart duit coinne a dhéanamh leis 
an radharceolaí.

Fadhbanna leis na súile
In amanna, nuair a théann 
daoine in aois, éiríonn radharc 
na súl níos measa. Ciallaíonn 
amharc forimeallach an méid 
atá tú ábalta rudaí ar an 
dá thaobh díot a fheiceáil 
- mar shampla, dá mbeadh 
páiste beag ag rith trasna an 
bhóthair ó thaobh amháin go 
taobh eile. 

An dtig leat é a léamh?

Amharc forimeallach – an 
bhfeiceann tú cé atá taobh leat?
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Mura mbeadh an t-amharc forimeallach maith go leor, 
b'fhéidir nach dtabharfá faoi deara é in am le go dtiocfadh 
leat freagairt don ghuais.
In amanna, bíonn cineálacha eile fadhbanna ag daoine leis 
na súile. 

Strus agus dúlagar

Agus tú ag tiomáint, caithfidh tú bheith ábalta d’aird iomlán 
a dhíriú ar an bhóthar. Mar sin de, má tú faoi strus nó má tá 
tú buartha faoi rud éigin eile, ní bheidh d’aird iomlán dírithe 
ar an bhóthar agus beidh seans níos mó ann nach mbeidh 
tú ábalta freagairt chomh gasta céanna do ghuaiseanna nó 
contúirtí ar bith a bheadh ann. Mura bhfuil d’aird iomlán 
ar an bhóthar, is mó seans go ndéanfaidh tú ainliú nó 
ionramháil mhíchúramach.

Má tá tú faoi strus, nó má tá tú feargach 
faoi rud éigin nó go fiú má tá tú faoi dheifir, 
is mó seans go mbeidh tú mífhoighneach 
agus tú ag tiomáint agus go nglacfaidh tú 
seansanna nach nglacfá de ghnáth - carr eile 
a scoitheadh nuair nach bhfuil sé sábháilte a 
leithéid a dhéanamh, mar shampla.

16  D  12345



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair69

Úsáideoirí Bóthair Leochaileacha
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Tá sé thar a bheith tábhachtach meas a léiriú do gach 
úsáideoir bóthair - idir thiománaithe agus dhaoine nach 
bhfuil feithicil acu. Ciallaíonn an focal ‘leochaileach’ 
go bhfuil duine níos fusa a ghortú ná daoine eile. Mar 
thiománaithe, caithfidh muid aird a bheith againn i gcónaí 
ar na daoine atá níos leochailí ná muid féin ar na bóithre 
– seandaoine, páistí, daoine atá faoi mhíchumas agus 
coisithe.

Seandaoine
In amanna, nuair a éiríonn daoine 
níos sine, éiríonn radharc na 
súl agus éiríonn an éisteacht 
níos measa. Ní bhíonn daoine 
níos sine chomh gasta céanna 
ach an oiread, ag freagairt do 
ghuaiseanna ar an bhóthar - an 
cuimhin leat an téarma aga 
frithghníomhúcháin?

Ba cheart dúinn bheith foighneach le húsáideoirí bóthair 
níos sine agus a oiread ama agus spáis agus is féidir a 
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thabhairt dóibh. Ba cheart dúinn fosta bheith san airdeall 
ar sheandaoine atá ag siúl ar na bóithre nó le taobh na 
mbóithre, nó ag iarraidh bóithre a thrasnú agus go leor ama 
a chur ar fáil dóibh.

Is fiú cuimhneamh fosta, áfach, go bhfuil na cearta céanna 
ag seandaoine ar na bóithre is atá ag gach úsáideoir bóthair 
eile. Ar a bharr sin, is minic gurb iad na seandaoine na 
húsáideoirí bóthair is cúramaí ar na bóithre – b'fhéidir go 
bhfuil ceachtanna le foghlaim uathu!

Páistí
In amanna, ní thuigeann páistí 
óga na contúirtí a bhaineann leis 
an bhóthar, nó ní smaoiníonn siad 
orthu.
Má tá tú ag tiomáint agus má 
fheiceann tú páistí ag súgradh 
taobh leis an bhóthar, ba cheart 
duit moilliú ar eagla go rithfeadh 
siad amach ar an bhóthar. Mar 
shampla, dá rachadh liathróid 
amach ar an bhóthar, b'fhéidir go 

rithfeadh páiste amach ina diaidh. Ba cheart duit bheith 
i gcónaí san airdeall fosta, áit ar bith a bhfuil carranna 
páirceáilte ar thaobh an bhóthair, ar eagla go rithfeadh 
páiste amach idir dhá charr.
Má tá tú féin ag siúl ar thaobh an bhóthair le páiste, 
coinnigh an páiste ar an taobh istigh, ar shiúl ó na carranna.
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Daoine atá faoi mhíchumas

Bíonn daoine atá i gcathaoireacha rothaí faoi 
mhíbhuntáiste agus iad ag iarraidh an bóthar a úsáid mar 
gheall ar luas na cathaoireach rothaí agus a dheacra a 
bhíonn sé in amanna iad a ionramháil nó a láimhseáil.
Fadhb eile le cathaoireacha rothaí ná go mbíonn siad íseal 
go leor, rud a fhágann nach mbíonn sé iontach furasta ag 
tiománaithe iad a fheiceáil agus nach mbíonn sé furasta 
ag úsáideoirí cathaoireach rothaí úsáideoirí bóthair eile 
a fheiceáil, go háirithe má tá carranna páirceáilte ar an 
bhóthar.
Mar an gcéanna, ní bheidh daoine a bhfuil fadhbanna siúil 
nó gortuithe coise acu ábalta freagairt chomh gasta céanna 
do ghuaiseanna ar an bhóthar. Duine le cos bhriste, mar 
shampla, ní bheadh sé ábalta an bóthar a thrasnú chomh 
gasta céanna.
Ní mór d'úsáideoirí bóthair bheith san airdeall ar dhaoine 
a bhfuil fadhbanna radhairc acu, daoine atá dall, mar 
shampla. Bíonn sé doiligh ag na daoine seo an bóthar a 
thrasnú go sábháilte, go fiú má tá madadh treorach acu.
Cé go dtig carranna speisialta a chur ar fáil nó athruithe 
a dhéanamh ar charranna faoi choinne daoine atá faoi 
mhíchumas, in amanna, ní bheidh sé chomh furasta céanna 
ag na daoine seo an carr a ionramháil. Caithfidh tú go 
leor ama agus spáis a chur ar fáil do thiománaithe atá faoi 
mhíchumas le nach mothóidh siad faoi bhrú.
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Ar na hathruithe a dhéantar ar charranna lena gcur in 
oiriúint do thiománaithe atá faoi mhíchumas, tá
1. go mbíonn coscáin ann a oibríonn tú le do lámh
2. go mbíonn cnaipí eile ann leis an charr a rialú
3. go mbíonn an maide giair ann ar an deais
4. go mbíonn suíochán speisialta ann lena ligean dóibh dul 

isteach agus amach as an charr go furasta.

Rothaithe
As na húsáideoirí feithicle ar fad a 
bhíonn ar na bóithre, tá rothaithe 
agus gluaisrothaithe ar an ghrúpa 
is leochailí nó is soghortaithe. Má 
bhíonn tú féin ag rothaíocht nó má 
thiomáineann tú gluaisrothar ar 
na bóithre, caithfidh tú bheith san 
airdeall i gcónaí.

An dtig leat smaoineamh ar na fáthanna a mbíonn 
rothaithe níos leochailí ná úsáideoirí bóthair eile - déan 
liosta.

Murab ionann agus carranna nó feithiclí móra eile, níl 
fráma cosanta de chineál ar bith thart ar rothair - an t-aon 
chosaint a bhíonn ag an chorp go minic ná an clogad a 
chaitheann an rothaí.

Mar sin de, más rothaí tú, caithfidh tú bheith san airdeall 
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ar na feithiclí eile atá thart timpeall ort. Bíodh a fhios 
agat nach mbíonn sé i gcónaí furasta ag tiománaithe eile 
rothaithe a fheiceáil. Caith na héadaí sábháilteachta cearta 
agus bí cinnte de go mbíonn na soilse cearta ar do rothar 
agus go mbíonn sé feiceálach go leor.

An clogad an rud is tábhachtaí ach ná déan dearmad ar 
éadaí sofheicthe fluaraiseacha ach an oiread, ná ar éadaí a 
thabharfaidh cosaint duit má thiteann tú.
Ní ceart cótaí fada ná éadaí scaoilte a chaitheamh agus tú 
ar rothar nó seans go rachadh siad i bhfostú i slabhra an 
rothair agus go dtitfeá den rothar.

Bí cinnte go ndéanann tú an chomharthaíocht cheart 
agus go gcloíonn tú le rialacha an bhóthair.

In amanna, cruthaíonn an aimsir fadhbanna do rothaithe 
agus do ghluaisrothaithe 
fosta. Fágann fearthainn 
go mbíonn an bóthar 
sleamhain. Má tá slodáin 
ann nó uisce ina luí ar an 
bhóthar, thig le feithiclí eile 
uisce a chaitheamh aníos ort 
agus iad ag dul thart leat. 
In amanna, baineann gaoth 
láidir nó feithiclí ag dul thart 
leat go gasta de do chothrom 
thú agus tú ar rothar.
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Bíonn páistí ar rothar thar a bheith leochaileach agus 
iad ar an bhóthar. Is minic nach dtuigeann siad rialacha 
an bhóthair agus in amanna, ní bhíonn na héadaí nó an 
trealamh sábháilteachta ceart acu.

I dtuaisceart na tíre s'againne, de réir an dlí, caithfidh gach 
rothar a thiomáintear ar an bhóthar na rudaí seo a leanas a 
bheith aige:
•	 solas tosaigh bán
•	 solas cúil dearg
•	 frithchaiteoir cúil dearg
•	 caithfidh na soilse agus na frithchaiteoirí bheith glan 

agus bheith ag obair
•	 caithfidh bail mhaith a bheith ar bhoinn an rothair 

(an brú ceart aeir a bheith iontu agus trácht den 
doimhneacht cheart a bheith orthu)

•	 caithfidh na coscáin agus na giaranna a bheith ag obair i 
gceart

Thig le páistí atá deich mbliana d'aois agus os a chionn 
tabhairt faoin Scéim Náisiúnta Inniúlachta Rothaíochta. Leis 
an scéim seo, foghlaimíonn tú an dóigh cheart le do rothar 
a thiomáint go sábháilte ar an bhóthar agus faigheann tú 
teastas ag an deireadh.
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Ceacht 8:

1. Cad chuige a mbíonn páistí óga leochaileach ar na 
bóithre - smaoinigh ar thrí fháth, ar a laghad.

2. Smaoinigh ar dhuine atá ag brú pram agus é nó í ag 
iarraidh an bóthar a thrasnú idir dhá charr atá páirceáilte. 
Cad é ba cheart dó/di a dhéanamh?

3. Smaoinigh ar dhá rud a chuirfeadh isteach (b'fhéidir!) ar 
scileanna tiomána seanduine.

4. Má fheiceann tú duine dall nó duine lagamhairc ag 
trasnú an bhóthair, cad é ba cheart duit a dhéanamh?

5. Cad chuige a mbíonn rothaithe leochaileach ar an 
bhóthar - smaoinigh ar thrí rud.

6. Cad chuige a mbíonn gluaisrothaithe leochaileach ar an 
bhóthar - smaoinigh ar thrí rud.

7. Cén dóigh a gcuireann drochaimsir isteach ar rothaithe?
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8. Cad chuige nach ceart cótaí fada nó éadaí scaoilte a 
chaitheamh agus tú ar rothar?

9. Ainmnigh trí rud ba cheart do rothaí a chaitheamh agus 
é nó í amuigh ar an bhóthar.

10. Luaigh cúig riachtanas dlí a gcaithfidh rothar a 
úsáidtear ar an bhóthar i dtuaisceart na hÉireann cloí leo.

(Níor dhochar súil a chaitheamh ar ‘Rialacha do Rothaithe’ agus ‘Tusa agus do 
Rothar’ i Rialacha na Slánródaíochta le cuidiú leat leis na ceisteanna seo).

11. Cad é ba cheart bheith ar gach rothar a úsáidtear ar an 
bhóthar idir luí na gréine agus éirí na gréine?

12. Smaoinigh ar dhá bhuntáiste atá le lánaí rothar a bheith 
ann.
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Rudaí a chuireann isteach ar thiománaithe

Ní ghlacann sé ach soicind 
le go dtarlóidh timpiste 
bóthair. Má imíonn d'aird 
ón bhóthair ar feadh go fiú 
soicind, bíonn baol ann go 
dtarlódh rud nach mbeifeá 
ag dúil leis agus go mbeadh 
timpiste agat. D'fhéadfadh 
sé go mbainfeadh gortú 
tromchúiseach duit féin nó do dhuine éigin eile, nó, níos 
measa, go bhfaigheadh duine éigin bás. Mar sin de, agus 
tú ag tiomáint, caithfidh tú aird iomlán a bheith agat ar an 
bhóthar i rith an ama.

Rudaí taobh istigh den charr a chuireann isteach ort

Tá go leor rudaí a thig leat féin a dhéanamh le nach 
gcuirfidh rud ar bith taobh istigh den charr isteach ort agus 
tú ag tiomáint. Fágfaidh sé seo gur lú seans go mbeidh 
timpiste agat:

•	 Ná bí ag útamáil leis an raidió agus tú ag tiomáint - 
socraigh é sula dtosaíonn tú.

•	 Má tá peataí sa charr, déan cinnte nach mbeidh siad 
ábalta bheith ag léim thart nó ag cur isteach ar do 
radharc - ceangail mar is ceart iad.
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•	 Mar an gcéanna, má tá páistí sa charr ag amaidí nó ag 
léim thart, nó rudaí eile ag bogadh thart agus ag cur as 
do do radharc, cuireann sé seo isteach ar an tiománaí.

•	 Ná déan iarracht léarscáil a léamh agus tú ag tiomáint. 
Aimsigh áit shábháilte agus stop an carr; ansin, thig leat 
an léarscáil a léamh.

•	 Má úsáideann tú fón póca agus tú ag tiomáint, ní bheidh 
ach an t-aon lámh saor agat le smacht a choinneáil ar 
an fheithicil. Ar a bharr sin, ní bheidh iomlán d'airde ar 
an bhóthar romhat. Ní ceart fón póca a úsáid agus tú ag 
tiomáint - go háirithe le teachtaireachtaí téacs a chur 
nó a léamh.

•	 Mar an gcéanna, má dhéanann tú iarracht rud a ithe 
nó deoch a ól agus tú ag tiomáint, ní bheidh ach lámh 
amháin saor agat le smacht a choinneáil ar an fheithicil.

Tarlaíonn timpistí go minic mar gheall ar thiománaithe na 
rudaí sin thuas a dhéanamh. Ní hamháin sin, ach tá sé in 
éadan an dlí cuid acu a dhéanamh.
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Rudaí taobh amuigh den charr a chuireann isteach ort

Bíonn smacht ag an tiománaí, go dtí pointe, ar na rudaí 
taobh istigh den charr a chuireann as don tiomáint ach ní 
hamhlaidh atá an scéal le rudaí taobh amuigh den charr. 
De ghnáth, bíonn níos mó contúirtí ann i gcathracha agus i 
mbailte móra ach caithfidh gach tiománaí bheith cúramach 
agus fanacht san airdeall i gcónaí.

Seo thíos cuid de na rudaí ar gá bheith san airdeall orthu:

•	 Páistí ag súgradh le taobh an bhóthair nó liathróid 
ag preabadh amach i lár an bhóthair. B'fhéidir go 
mbeadh ort an carr a stopadh go tobann nó go mbeadh 
ort tarraingt amach i leataobh go tobann le páiste 
nó le liathróid a sheachaint. Bheadh sé seo iontach 
contúirteach.

•	 B'fhéidir nach bhfeicfeadh coisí thú agus go siúlfadh 
sé nó sí amach romhat - bheadh ort tarraingt amach i 
leataobh nó an carr a stopadh go tobann.

•	 B'fhéidir go mbeadh madaí nó ainmhithe eile ina rith 
thart gan téad agus go rithfeadh siad amach romhat.

•	 In amanna, tarraingníonn fógraí móra ar thaobh an 
bhóthair aird an tiománaí ar shiúl ón bhóthar. B'fhéidir 
nach dtabharfadh an tiománaí rudaí eile a bheadh ag 
tarlú ar an bhóthar féin faoi deara agus nach mbeadh sé 
ábalta stopadh in am. Bíonn sé seo iontach contúirteach.
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•	 In amanna, má tá bruscar á shéideadh thart ar an 
bhóthar, díríonn sé aird an tiománaí ar shiúl ón bhóthar.

•	 Má bhíonn timpiste bóthair ann, díríonn sé seo aird 
tiománaithe eile ar shiúl óna dtiomáint féin. Moillíonn 
tiománaithe mar go mbíonn siad fiosrach agus iad 
ag iarraidh a fheiceáil cad é a tharla – bíonn sé seo 
contúirteach.

•	 Minic go leor, caithfidh tú bheith san airdeall ar 
thiománaithe eile, go háirithe má bhíonn tiomáint 
chontúirteach ar bun acu.

Ceisteanna
1. Déan cur síos ar dhá rud a chuireann as do thiománaithe

2. Déan liosta de chúig rud taobh istigh d'fheithicil a 
chuireann as do thiománaithe (b'fhéidir go mbeadh 
smaointe eile agat féin).

3. Déan liosta de chúig rud sheachtracha a chuireann as do 
thiománaithe (b'fhéidir go mbeadh smaointe eile agat féin).

4. Déan cur síos ar rud is féidir a tharlú mura bhfuil aird 
iomlán an tiománaí dírithe ar an bhóthar.
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Tiomáint róghasta nó RÓLUAS

Tá an tiomáint faoi róluas ar cheann de na cúiseanna is mó 
a bhíonn le timpistí bóthair. Is minice tiománaithe faoi 25 
bliain d'aois, fir den mhórchuid, is ciontaí as seo. In amanna, 
bíonn fir óga rómhuiníneach agus iad ag tiomáint agus 
glacann siad níos mó rioscaí. Ach cionn is nach mbíonn 
taithí mhaith acu ar an tiománaí, ní thuigeann siad cé 
chomh contúirteach is a bhíonn na bóithre agus cé chomh 
contúirteach is a bhíonn an róluas. Ní thuigeann siad faid 
stoptha agus cé chomh doiligh is atá sé feithicil a stopadh 
go sábháilte má tá sí á tiomáint faoi luas ard.

Tá go leor céimeanna tugtha isteach ag an rialtas mar 
iarracht le líon na dtimpistí a mbíonn baint ag an róluas leo 
a laghdú. Mar shampla, bíonn comharthaí rabhaidh ann 
agus úsáidtear bearta ceansaithe tráchta* chomh maith.
(*Ciallaíonn ceansú tráchta rudaí a chur ar an bhóthar le nach 
mbeidh an dara rogha ag tiománaithe ach an fheithicil a 
mhoilliú.)

  Tulóg mhoillithe
  Uchtóg mhoillithe
  Cúngú an bhóthair
  Horizontal deflection (píosaí ardaithe ar an   
  bhóthar)/Gateways
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Teorainneacha luais (slánródaíocht)

Tugtar pointí pionóis do thiománaithe má bheirtear orthu 
agus iad ag tiomáint faoi róluas. Bíonn ceamaraí luais ann 
fosta le cuidiú leis na péas agus leis na gardaí breith ar 
thiománaithe a bhíonn ag tiomáint róghasta.

An dtig leatsa níos mó eolais a fháil ar na pointí pionóis?

Tá sé tábhachtach go mbíonn a fhios agat go dtig leat 
i gcónaí an fheithicil a stopadh in am, más gá, agus go 
mbíonn go leor spáis agat romhat féin ar an bhóthar leis 
an fheithicil a stopadh go sábháilte. Ba cheart do gach 
tiománaí tuiscint a bheith aige nó aici ar na faid stoptha.

Féach an tábla ar dheis.
(Córas na Slánródaíochta)

Ba cheart i gcónaí bheith 
ag súil le go mbeidh ort 
stopadh agus bheith 
réidh le stopadh. Faoi 
choinníollacha maithe 
tiomána, is leor bearna 
2 shoicind a fhágáil idir 
tú féin agus an chéad 
tiománaí eile ach ba 
cheart ar a laghad a 
dhá oiread spáis a 

40

An Tiománaí agus an Timpeallacht. NÍ MÓR duit GAN 

feithicil pháirceáilte a fhágáil gan duine ina bun leis an inneall ar 

obair nó inneall feithicle a fhágáil ar obair go neamhriachtanach 

fad is go bhfuil an fheithicil stoptha ar bhóthar poiblí. De 

ghnáth, má tá an fheithicil stoptha agus tá gach seans ann go 

bhfanfaidh sí mar sin ar feadh níos mó ná cúpla nóiméad, ba 

chóir duit an coscán láimhe a úsáid agus an t-inneall a chur 

as le hastuithe agus truailliú torainn a laghdú. Mar sin féin, is 

ceadmhach an t-inneall a fhágáil ar obair má tá an fheithicil 

stoptha i dtrácht nó le lochtanna a dhiagnóisiú.
Dlí CUR rialacháin 113 & 123

123

(48) (96) (112) (112)

(48) (80) (96) (96)

(48) (80) (96) (112)

(48) (80) (96) (112)

(48) (64) (80) (96)

30 60 70 70

30 50 60 60

30 50 60 70

30 50 60 70

30 40 50 60

†

Carrbhealaí Débhealaí

Ceantair 
faoi fhoirgnimh*

Mótarbhealaí

Cineál feithicle

mph
(km/h) mph

(km/h) mph
(km/h) mph

(km/h)

*Baineann an teorainn luais 30 mph le gach trácht ar an bhóthar a bhfuil soilsiú sráide air de ghnáth ach 

amháin má thaispeántar a mhalairt
† 60 mph (96 km/h) i gcás feithiclí altacha nó feithiclí atá ag tarraingt leantóra.

Teorainneacha Luais

Feithiclí earraí (nach bhfuil níos mó 
ná 7.5 tona de mheáchan ualaithe 
uasta acu)

Feithiclí earraí (atá níos troime ná 7.5 
tona de mheáchan ualaithe uasta)

Carranna agus gluaisrothair (lena 
n-áirítear veaineanna carrdhíorthacha 
suas go dtí 2 thona de mheáchan 
ualaithe uasta)

Carranna ag tarraingt carbhán nó 
leantóirí (lena n-áirítear veaineanna 
carrdhíorthacha agus gluaisrothair)

Busanna, cóistí agus mionbhusanna
(nach faide ná 12 mhéadar d’fhad 
iomlán)



Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóthair83

fhágáil nuair a bhíonn drochaimsir ann. Tá níos mó eolais ar 
fáil i gCóras na Slánródaíochta.

Ceisteanna

1. Má bheireann na péas nó na gardaí ort agus tú 
ag tiomáint róghasta, luaigh dhá rud a thig leo a 
dhéanamh.

2. Cad chuige, dar leat, a mbíonn roinnt tiománaithe óga 
ag tiomáint níos gasta ná tiománaithe níos sine?

3. Caith súil ar an léaráid thuas ina bhfuil na teorainneacha 
luais faoi choinne cineálacha difriúla bóithre. Cén 
teorainn luais atá i bhfeidhm faoi choinne:

i.  Carranna ar bhóithre i gceantair ina bhfuil a lán tithe  
 agus foirgneamh
ii.  Carranna ar dhébhealaí
iii.  Busanna nó cóistí ar charrbhealaí 
iv.  Feithiclí earraí (faoi bhun 7.5 tonna) i gceantair ina   
 bhfuil a lán tithe agus foirgnimh
v.  Carranna atá ag tarraingt carbhán, ar an    
 mhótarbhealach.
vi.  Feithiclí earraí (níos troime ná 7.5 tonna) ar    
 charrbhealach

4. Cad é an rud ‘an riail dhá shoicind’?

5. Cá huair ba cheart an riail dhá shoicind a shíneadh 
amach?
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6. Cad chuige a mbeadh daoine ag iarraidh teorainn luais 
20 míle san uair a chur i bhfeidhm in eastát tithíochta? 
Luath dhá fháth.

8. Luaigh dhá chleas a úsáideann innealtóirí le luas 
tiománaithe a laghdú ar na bóithre.

10. Cad chuige, dar leat, a mbíonn teorainneacha luais níos 
ísle i mbailte móra ná mar atá taobh amuigh de bhailte 
móra?
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Iarrachtaí le líon na dtimpistí a laghdú

Déanann lucht rialtais, thuaidh agus theas, go leor rudaí 
le líon na dtimpistí ar bhóithre na hÉireann a laghdú nó 
faigheann go leor daoine bás ar na bóithre s'againn gach 
bliain.

Déantar taismí a laghdú trí:

•	 Innealtóireacht
•	 Cur	i	bhFeidhm	na	nDlíthe/Rialacha

•	 Oideachas

Innealtóireacht
Ciallaíonn innealtóireacht an dóigh a ndearaimid agus a 
ndéanaimid rudaí. Ó thaobh sábháilteacht ar na bóithre de, 
bíonn dhá chineál innealtóireachta i gceist:

i.  Innealtóireacht tráchta (mar a dheartar bóithre le go 
mbeidh siad níos sábháilte); agus

ii.  innealtóireacht feithiclí (mar a dheartar feithiclí le go 
mbeidh siad níos sábháilte).

Innealtóireacht Tráchta
Baineann sé seo, ní amháin le bóithre nua, ach le cothabháil 
a dhéanamh ar na bóithre atá againn faoi láthair le 
sábháilteacht a chinntiú. Má shíleann na hinnealtóirí go 
bhfuil stráice bóthair róchontúirteach,  cuireann siad bearta 
i bhfeidhm lena dhéanamh níos sábháilte - ceansú tráchta, 



An tÁisaonad

86

mar shampla.
Nuair a dhéanann innealtóir tráchta scrúdú ar bhóthar, 
díríonn sé nó sí aird speisialta ar na rudaí seo a leanas:
•	 Castaí nó cora agus coirnéil sa bhóthar, agus cé chomh 

géar is atá siad
•	 Grádáin agus cnoic - cé chomh géar is atá siad agus lánaí 

malla (2 lána a bheith 
ann ar chnoic le go dtig 
le feithiclí níos moille 
fanacht sa lána mall)

•	 Cosáin
•	 Raonta rothar
•	 Draenáil
•	 Spásanna páirceála
•	 Sconsaí sábháilteachta

I dtuaisceart na tíre, is í an Roinn Bonneagair atá freagrach 
as cúram na mbóithre, sa deisceart, tá an cúram seo ar an 
Údarás um Bóithre Náisiúnta.

Innealtóireacht Feithiclí
Ceann de na gnéithe is tábhachtaí den innealtóireacht 
feithiclí ná feithiclí a dhéanamh chomh sábháilte agus is 
féidir agus iad ar an bhóthar. Bíonn innealtóirí ag iarraidh 
a chinntiú go mbíonn a) an fheithicil féin sábháilte agus í á 
tiomáint ar an bhóthar agus b) go mbíonn na tiománaithe 
agus na paisinéirí a úsáideann an fheithicil chomh cosanta 
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agus is féidir i gcás timpiste.

Labhraíonn innealtóirí faoi Shábháilteacht Phríomha agus 
faoi Shábháilteacht Thánaisteach. 

Baineann Sábháilteacht Phríomha le gnáth-thiomáint na 
feithicle agus cé chomh sábháilte is a bhíonn sí. Cuimsíonn 
sí seo rudaí amhail
•	 na soilsí a bheith éifeachtach
•	 na cuimilteoirí a bheith éifeachtach
•	 na suíocháin agus an roth stiúrtha a bheith éifeachtach 

agus fóirsteanach do na daoine éagsúla uilig a 
thiomáineann an fheithicil

•	 Coscáil CCF (córas coscánaithe frithghlasála)
•	 Crochadh maith agus boinn éifeachtacha
•	 Leagan amach éifeachtach rialtán

Baineann Sábháilteacht Thánaisteach leis na gnéithe 
sin den fheithicil a thugann cosaint dúinn nuair a bhíonn 
timpiste ann. Cuimsíonn sí seo rudaí amhail
•	 criosanna sábhála
•	 barraí cosanta taobhthuairte
•	 colún stiúrtha intitimeach
•	 málaí aeir
•	 ceannbhaic le fuiplasc a sheachaint
•	 deais stuáilte
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•	 tuairteoirí maolaithe turrainge

Cur i bhFeidhm an Dlí
Tá cuid mhór dlíthe i bhfeidhm a rialaíonn an dóigh a 
n-oibríonn na bóithre agus an dóigh a gcaithfidh muid ár 
gcuid carranna a thiomáint ar na bóithre. Is ionann Córas na 
Slánródaíochta agus cineál d’achoimre ar na dlíthe seo
Tá dlíthe ann a bhaineann le gach gné d’úsáid na mbóithre 
ó bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil go dtí ceartúsáid 
na gcriosanna sábhála i gcarranna.

Tá go leor dreamanna difriúla ann atá freagrach as na dlíthe 
a chur i bhfeidhm - mar shampla (i dtuaisceart na tíre): na 
péas, Oifigigh de chuid Ghníomhaireacht na dTiománaithe 
agus na bhFeithiclí (DVA), Oifigigh Páirceála agus Oifigigh 
Custaim agus Máil.

An dtig leatsa a fháil amach cén ról atá ag na dreamanna 
difriúla a chuireann dlíthe agus rialacha na mbóithre i 
bhfeidhm?
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