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FLECHES PASCALES en NATIONALES 

Omschrijving  
Audax Club Parisien homologeert organisaties zoals de « Flèche Vélocio » en delegeert hun organisatie en controle mits voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden.  
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van Randonneurs uit het buitenland en voor 
diegene die niet wensen deel te nemen aan de Paasbijeenkomst in de Provence heeft ACP erin 
toegestemd om een buitenlandse versie van de Flèche Vélocio, gecreëerd in 1947, te laten doorgaan. 
Soortgelijke organisaties mogen heten:  
X Flèche Pascale  

X Flèche Nationale  

X Easter Arrow  

X National Arrow  
 
Het woord “National” mag worden vervangen door de naam van een land, van een streek of van een gekend persoon.  
 
Zij worden georganiseerd volgens het reglement Flèche Velocio.  
Drie elementen weerspiegelen de geest van deze organisatie:  
X Een goede groepsgeest in de hand werken tijdens de training en de rit  

X Een zo lang mogelijk parcours afleggen in 24 uren ondanks een beperkte voorbereiding en  moeilijke weersomstandigheden  

X Gezellig samenkomen op een symbolische plaats  
 
De Flèche Vélocio is uiteraard een fietstocht richting de Paasbijeenkomst in de Provence, zo zullen de parcours van deze soortgelijke 
tochten ook leiden naar een gemeenschappelijke plaats waar alle deelnemers elkander kunnen ontmoeten aan het einde van de 
tocht. Deze plaats zal, indien mogelijk, een historische of toeristische plek zijn zoals:  
X het kasteel van Wartburg te Eisenach in Duitsland  

X het Oppermanmuseum te Rochester in Australië  

X de stad York in Groot-Brittannië  
 
Samenvatting van het reglement van de Flèche Vélocio  
Ploegentocht, minimum 3 fietsen, maximum 5 fietsen(tandems en driewielers = 1 fiets)  
De ploegen rijden onafgebroken gedurende 24 uren (een pauze mag niet langer zijn dan 2 uren). Alle ploegmaten rijden gezamenlijk 
het parcours.  
Elke ploeg is vrij in de keuze van zijn parcours op voorwaarde dat er ten minste 360 km wordt afgelegd gedurende de 24 uren, de 
bedoeling is een zo lang mogelijke afstand af te leggen.  
De organisator krijgt van elke ploeg een wegbeschrijving en een gedetailleerd uurrooster van het af te leggen parcours naar de 
plaats van bijeenkomst. Hij kijkt dit na en duidt de controleplaatsen aan.  
Wanneer de bijeenkomst plaats vind op zondag kan de start gepland worden van vrijdag 6.00 u tot zaterdag 10.00 u.  
Elke ploeg is onafhankelijk, ploegen mogen niet te samen fietsen. In het geval dat meerdere ploegen op dezelfde plaats en voor het 
zelfde parcours starten, zal er telkens een wachttijd van 1 uur tussen elk vertrek in acht worden genomen.  
De controlekaarten worden afgestempeld bij het vertrek met de vermelding van de plaatsnaam en het uur, hetzelfde gebeurt bij 
elke controle. Een verplichte controle vind plaats op het 22 ste uur en op het 24ste uur , men noteert de plaatsnaam en het aantal 
afgelegde kilometers. De afstand tussen beide controles moet 25 km zijn. Wordt het einddoel niet gehaald of voorbijgefietst, dan 
wordt de controle van het 24ste uur aangehouden. Bv. Voor een vertrek om zaterdag 9.00 u moet de controle plaats vinden op 
zondag om 9.00 u waar de ploeg zich bevindt.  
Volgwagens worden alleen geduld op de controleplaatsen. Zij mogen de ploegen niet volgen.  
 
Voor de homologatie van een ploeg moeten er minstens 3 fietsen de aankomst bereiken. Alle fietsen moeten dezelfde afstand 
hebben afgelegd.  
De afgelegde afstand mag +/- 20% verschillen van de opgegeven afstand bij de inschrijving.(Met een absoluut minimum van 360 
km).  
Er moet tussen het 22 uur en het 24 uur minimaal 25 km worden gereden.  
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De ploegleider moet aanwezig zijn op de bijeenkomst tussen 8.00 u en 10.30 u en overhandigt de controlekaarten aan de lokale 
organisator.  
 
Plichten van de organisatoren  
ACP zorgt voor de promotie en de homologatie van de Flèches Pascales en de Flèches Nationales. De organisatoren dragen de volle 
verantwoordelijkheid voor hun lokale organisatie.  
Verzekering van organisatoren en deelnemers  
Alle organisatoren, alle deelnemers aangesloten bij een sportbond of niet moeten (W.A) verzekerd zijn.  
 
Administratieve formaliteiten  
De organisator vraagt de toelating voor het organiseren van een Flèche Nationale aan de lokale ACP-vertegenwoordiger. Bij het niet 
naleven van het reglement kan ACP de toelating intrekken.  
De door de organisator gebruikte controlekaarten moeten de vermelding “Randonnée homologuée par l’Audax Club Parisien” 
dragen.Alvorens de kaarten worden gedrukt zal ACP deze eerst moeten goedkeuren.  
De organisatiedata worden aan ACP doorgeven vóór 15 oktober van elk jaar, zo worden ze opgenomen in de jaarlijkse ACP kalender. 
De organisatiedata zijn Pasen of ten laatste einde mei voor de landen die te kampen hebben met forse sneeuwval tijdens vermelde 
periode. 
De organisator onderneemt de juiste administratieve procedures om te voldoen aan de lokale, regionale en nationale wetten. 
De organisator vraagt de juiste vergunningen aan voor het evenement.(Het gebruik van prive wegen, prive terreinen,  
etablissementen enz.). 
  
Inschrijvingsgeld  
De organisator is vrij bij het bepalen van het inschrijvingsgeld, een matige prijs is wel aangewezen. Deze organisaties zijn zonder 
winstbejag. De organisator of de lokale ACP vertegenwoordiger betalen aan ACP per ploeg een forfaitaire som als vergoeding voor 
de homologatiekosten. De betaling gebeurt op het einde van het jaar na ontvangst van de jaarlijkse factuur.  
 
Homologatie en beloningen  
De organisator controleert elke “Flèche” en in ’t bijzonder de werkelijk gereden kilometers t.o.v.de vooropgestelde kilometers; de 
controlestempels en de afgelegde afstand tijdens de twee laatste uren. Indien alles juist is, maakt hij een samenvatting van de 
resultaten over aan de lokale ACP vertegenwoordiger die de verschillende Flèches in zijn land verzamelt en deze overmaakt aan de 
ACP verantwoordelijke van de Flèches Nationales.  
Voor het verkrijgen van de homologaties zal de organisator de volgende gegevens moeten bezorgen:  
 

X Naam van de organiserende club  

X Naam en datum van het evenement  

X Naam en/of nummer ploeg  

X Tandems en dames vermelden  

X Naam en voornaam van elke deelnemer  

X Club van elke deelnemer  

X Plaats en uur van vertrek  

X Plaats en km-stand bij 22ste uur  

X Plaats en km-stand bij 24ste uur  

X Opgegeven kilometerstand  
 
Elk lid van een gehomologeerde ploeg ontvangt vanwege ACP een diploma op naam met het aantal afgelegde kilometers. Deze 
diploma’s worden verzonden naar de organisator of de ACP vertegenwoordiger na de jaarlijkse prijsuitreiking van het ACP(begin 
januari) De organisator mag hieraan een medaille toevoegen en eventueel andere sportieve beloningen.  
 
Contact  
 
FLECHE PASCALE FLECHE NATIONALE  
Sophie MATTER Mme Suzanne LEPERTEL  
641 chemin de Parayon 7 avenue de Normandie  
F 83570 CARCES F 93220 GAGNY  
Sophie.matter@audax-club-parisien.com suzanne.lepertel@audax-club-parisien.com  
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