
Attention: Cars turing right

Cars and trucks turning right may not 
see cyclists going straight. 

Important: Even if I have the right of 
way, I only proceed if the driver has 

seen me. If not, I wait! 

 

Other important signs on the road 

Traffic lights

At many intersections, 
traffic is regulated by 
traffic lights. 
 

Meaning of the colors: 

Red: Stop and wait! 

Green: You can move on. 

Yellow: Indicates that the light will change immediately 
from Red to Green or from Green to Red. 

The walk way often has special 
traffic lights for pedestrians: 
 

The bicycle path also may have 
combined traffic lights for cyclists 
and pedestrians  
  
or special traffic lights for bicycles: 

 

If there is no signal for cycists on the bike path follow 
the signal for pedestrians. 

Give way: Others have the right of way

Other vehicles have the right of way and  
are allowed to go first. 

If there is no sign at street corners indicating 
the right of way, the rule is: Those approaching from
the right have the right of way and can go first 
(priority to the right). 

Stop – others have the right of way

Stop and give others the right of way.  

Slow traffic area (children playing)

All vehicles, including bicycles, may 
travel only at walking speed. Be 
careful!  
Children often play in these streets. 

Crosswalk

This sign indicates that 
pedestrians crossing 
the street have the 
right of way. 

All vehicles, bicycles included, must wait. 

 

Monetary fines for violating the traffic rules 

Cyclists, who do not respect the traffic rules may be 
fined quite a lot of money, even if no accident occurs! 

 

Flag: 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC) Kreisverband München e.V. 
E-Mail: asyl@adfc-muenchen.de 
www.adfc-muenchen.de 

Travelling safely by

The most important Traffic 
Rules for Bicycles

General Information

 In Germany all vehicles, bicycles included, must use 
the right side of the road. 
 

 A bike helmet is recommended. It protects your 
head from injury. 

 
 Pay attention to the safety of others travelling on the 

road or on the path.  
 

 Be ready to stop: Watch for cars crossing your path 
when they go in and out of parking lots, driveways, 
etc. 

 
 Be careful: Trucks and vans often don’t see cyclists. 

Therefore stay behind them. 
 

Where can I ride my bicycle?

On the street (with cars)

If there is no indicated path for bicycles (by traffic sign), 
cyclists are allowed to use the street/road. They have to 
stay on the right side of the road. 

Kujdes: Makinat qe kthehen djathtas Kujdes: Të tjerët kanë të drejtën e kalimit

Ndalo – Të tjerët kanë të drejtën e kalimit

Rrugë me shpejtësi të ulët (fëmijë që luajnë)

Vijat e bardha

Informacion mbi gjobat ndaj thyerjes së rregullave 
të trafi kut

Kujdes: Makinat qe kthehen djathtas

Dritat e Semaforit

Kuptimi i ngjyrave

Shoferët që kthehen në të djathtë mund të 
mos i shohin çiklistat.

E rëndësishme: Edhe nëse keni të drejte 
kalimi, kalo vetëm nëse shoferi ju shikon, 
në të kundërt, prisni.

Makinat në drejtimin tjetër kanë përparësi kalimi.

Nëse nuk ka tabelë përparësie në kryqëzimet e 

Në shumicën e kryqëzi-
meve trafi ku drejtohet nga 
semaforët.

E kuqe: Ndalo dhe prit!

Jeshile: Ju mund të kaloni.

E verdhë: Tregon që semafori do të ndryshoj së shpejti 
nga e Kuqe në Jeshile ose nga Jeshile në të Kuqe.

Ndonjëherë korsia e kalimtarëve ka sinja-
listikë speciale:

Edhe korsia e biçikletave shpesh-herë sho-
qërohet me semaforë për çiklista dhe këm-
bësorë

ose sinjalistikë speciale për biçikleta:

Nëse nuk ka sinjale për çiklista në korsinë e biçikletave re-
spektoni sinjalet për këmbësorët.

rrugëve rregulli është: Ata që vijnë nga e djathta kanë të 
drejtë kalimi dhe mund të shkojnë të parët (prioriteti nga e 
djathta).

Ndalo dhe lejo të tjerët të kalojnë (kanë përparë-
si).

Të gjitha mjetet lëvizëse, përfshi biçik-
letat mund të lëvizin vetem në shpejtë-
sinë e ecjes në këmbë. Tregoni kujdes! 
Fëmijë mund të jenë duke luajtur në këto 
rrugë.

Kjo tabelë tregon që 
këmbësoret që kalojnë 
aty kanë përparësi.

Të gjitha mjetet lëvizëse dhe biçikletat duhet të presin.

Çiklistat që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor 
mund të gjobiten me gjoba shumë të mëdha edhe në raste 
kur nuk ndodhin aksidente.

 Udhëtoni të sigurt me

   Rregulloren e trafi kut për 

biçikleta

Në Gjermani të gjitha makinat, përfshi biçikletat, duhet 
të përdorin kahun e duhur të rrugës.

Është e rekomanduar të përdoret kokorja e biçikleta-
ve. Ajo ju mbron kokën në rast goditjeje.

Tregoni kujdes ndaj të tjerëve që udhëtojnë në rrugë 
ose në korsinë tuaj.

Jini i gatshëm për të ndaluar: Shikoni për makina që 
kalojnë në kryqëzim me rrugën tuaj ose që dalin nga 
vendparkimet.

Kujdes: shoferat e kamionëve kryesisht nuk i shohin 
çiklistët ndaj qendroni pas tyre.

Në rrugë (me makina)

Nëse ju nuk shihni një tabelë ku indikohet korsia për 
biçikleta atëhere ju jeni të lejuar të pedaloni në rrugë, 
gjithmonë në krahun e djathtë të saj.

Ku mund të ngas biçikleten time?

Informacion i përgjithshëm



Bicycle Path (obligatory!)

Cyclists must use bicycle paths  
indicated with this sign. They are not 
allowed to use the road where this sign 
is present. 

 

Separate path for walking and for bicycles

The walk way and the bicycle path are 
next to each other. Bicycles must stay  
on the side indicated by this sign!  
Do not use the walk way, not even  
when passing other cyclists.  

Bicycles may not use the road where this sign is 
present.  

 

One path for walking and for bicycles

Cyclists must use the bicycle path. 
Cyclists and pedestrians must share the 
path. Cyclists may not use the road where 
this sign is present.  

Therefore: Respect pedestrians. Ring your bell to let 
them know that you would like to pass. 

 

Walking Path

Get off the bicycle and push it. You may 
not ride on the walk way if you see this 
sign. Bicycles are not allowed on the path, 
even if there is no such sign.  
If there is no bicycle path, cyclists must 

use the road (with the cars.) 
 
Exception: Children up to 8 years old must use the 
walk way. Children between 8 and 10 years old may 
also use the walk way.

Pedestrian Zone

No riding here. Get off the bicycle  
and push it if you see this sign. 

Exception: If his sign is included 
below the pedestrian zone sign, 
cyclists are allowed to ride on the 
walk way or in the pedestrian 
zone, but only at the same speed as those walking. 
Pedestrians have priority! 
 

In which direction may I ride?

Cyclists must always use the right side on all paths 
and roads.  
You may not cycle against the flowing traffic on a 
bicycle path! 

Exception: Where this sign is 
present, cyclists may ride in both 
directions on this path. 

 

One way street

All vehicles may ride only in  
the direction indicated. 

Exception: This sign allows two-
way traffic for bicycles. 

Do not enter

You may not enter streets with this sign.  
You may push a bicycle on the sidewalk. 

Exception: 
This sign indicates that bicycles are 
allowed to enter the street and ride 
in both directions. But watch out 
for cars coming towards you! 

If I want to make a turn:

I clearly and timely use hand signals (the arm is 
extended out to the right or to the left). 
 
Before turning, I look around (including behind me) and 
pay attention to cars and people on foot. 
 
When turning left, I watch for traffic coming from the 
opposite direction. 

Passing

When passing other cyclists, I make sure to have 
sufficient space between me and the cyclists I am 
passing. 

Before passing someone, I use the bell to tell them I 
am approaching on the left. 

 

Bicycles or other vehicles are not allowed

 
No cycling here.    

  
 
 
No vehicles are allowed.  
Get off the bicycle and push it. 

Vendkalimi për biçikleta (i detyrueshëm!) Zonë këmbësorësh

Nëse doni të ktheheni në një kthesë:

Parakalimi

Ndalim përdorimi i biçikletave dhe mjeteve të tjera

Në cfarë drejtimi mund të pedaloj?

Rrugë me një kalim

Ndalim Kalimi

Rrugë e ndarë për kalimtarët dhe biçikletat

I njëjti vendkalim për kalimtarë dhe biçikleta

Vendkalim për kalimtarë

Çiklistët duhet të pedalojnë në drejtimin e 
indikuar me këtë shenjë për biçikletë. Ata 
nuk lejohet të përdorin rrugën kur kjo   ta-
belë është prezente.

Ndalohet pedalimi këtu. Zbrisni 
nga biçikleta dhe merre prej dore 
nëse shihni këtë shenjë.

Përjashtim:
Kjo tabelë ju lejon të pedaloni në rrugë 
në të dy drejtimet e saj, por duhet të 
tregoni kujdes nga makinat që levizin 
drejt jush!
Gjithmonë sinjalizoni me dorë (krahu 

zgjatet në drejtimin që do të ktheheni).

Para se të ktheheni, kontrolloni përreth (edhe mbrapa jush) 
dhe trego kujdes nga makinat dhe njerëzit në ecje.

Nëse ktheheni majtas, kujdes nga trafi ku që vjen nga dre-
jtimi i kundërt.
Kur parakaloni çiklista të tjerë, sigurohuni të keni hapesiren 
e nevojshme për ju dhe ciklistin që po parakaloni.

Përpara se të parakaloni përdorni zilen e biçikletës për të 
njoftuar pedaluesin tjetër që jeni në të majtë dhe po kërkoni 
parakalim.

Ndalohet pedalimi këtu.

Ndalohen mjetet lëvizese këtu.
Zbrisni nga biçikleta dhe merreni prej dore. 

Përjashtim: Nësë kjo tabelë sho-
qëron tabelën e mësipërme ju jeni 
të lejuar të pedaloni në rrugën 
për këmbësorë ose në zonën e 
tyre, por vetëm me shpejtësinë e ecjes së tyre.
Prioritet kanë kalimtarët! 

Gjithmonë duhet të pedalojmë biçikletën në drejtimin 
e duhur në të gjitha rrugët.

Nuk duhet të pedaloni në mes të trafi kut!

Përjashtim: Kur kjo tabelë është 
prezente lejohet pedalimi në të dy 
drejtimet e kësaj rruge..

Të gjitha mjetet mund të lëvi-
zin vetëm në drejtimin e indi-
kuar në këtë tabelë.

Përjashtim: Kjo tabelë lejon lëvizjen në 
të dy drejtimet e rrugës.

Ndalohet kalimi në rrugët ku shihni këtë ta-
belë. Ju mund të merrni prej dore biçikletën 
në korsinë e këmbësorëve.

Rruga e kalimtarëve dhe e biçikletave janë 
pranë njera-tjetrës. Biçikleta duhet të pe-
dalohet vetëm në krahun e treguar nga 
kjo tabelë. Mos përdor rrugën e kalimtarë-
ve madje edhe kur pedalojnë të tjerët aty.  

Biçikleta nuk duhet pedaluar në rrugë kur kjo shenjë është 
prezente.

Biçikleta duhet të pedalohet në vendkalim 
për biçikleta. Kur kjo tabelë është prezente 
rruga përdoret nga biçikleta dhe kalimtarë 
ndaj duhet të jeni të kujdesshem. Nuk duhet 
të pedalohet në rrugë kur kjo shenjë është 

prezente..
Shënim: Respektoni kalimtarët. Njoftojini ata me zile në 
rastet kur dëshironi të kaloni përpara.

Zbrisni nga biçikleta dhe merreni prej dore. Ju 
nuk lejoheni të ngisni biçikletën në vendkali-
min për këmbësorë nëse shihni këtë shenjë. 
Nëse nuk ka korsi për biçikleta ju duhet të për-
dorni rrugën (me makinat.)

Përjashtim: Fëmijët nga 8 deri në 10 vjeç mund të përdorin 
vendkalimin e këmbësorëve.


