REGELEMENT SUPER RANDONNEURS
Wat zijn Super Randonnées ?
De Super Randonnée is een permanente route die geheel volgens de
deelnemers initiatief gereden kan worden.
Deelnemers hun start datum en tijd, wat ze meenemen in hun tas, hoe ze
hun tijd indelen, of ze in een hotel of slaapzak of helemaal niet slapen.
Zij hebben geen andere verplichting dan binnen de tijd van hun optie
(Randonneur or Tourist) binnen te komen en dat zonder hulp van een
voertuig.
Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het bij houden van hun doorkomsten bij de
controlle punten.
Eenvoudig gezegd zij moeten alles zelf regelen.
Het idee van Super Randonnée is gebaseerd op vrijheid en zelfstandigheid
van de deelnemers.
Super Randonnées zijn uitdagende permanents die zijn georganiseerd,
gecontroleerd en gevalideerd door Audax Club Parisien.
Gelegen in bergachtige gebieden. De afstand is ongeveer 600 km (373
miles) en het totale aantal hoogte meters is meer als 10.000 m (32.800
feet).
Bij de inschrijving kiest iedere deelnemer er voor om mee te doen als een super randonneur of als recreant.
-

Recreanten moeten de SR uitrijden met een minimaal gemidelde van 75km per dag.
De tijdslimiet voor randonneurs is 60 uur.

Omdat super Randonnées permanent zijn kunnen deze op ieder moment in het jaar gereden worden, mits alle wegen
open zijn. Zorg er a.u.b. voor dat je dit controleert.

Over de deelnemers
Na inschrijving zullen alle deelnemers een persoonlijke brevetkaart en frame badge ontvangen. Deze moeten beide
gedurende de rit bij zich gehouden worden en voor de start ingevuld worden.
Super Randonnées staan open voor iedere amateur wielrenner ongeacht zijn fiets voorkeuren.
Elke deelnemer moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben.
Elke vorm van mens-aangedreven voertuig is aanvaardbaar. De enige voorwaarde is dat het voertuig uitsluitend door de
bestuurder moet worden aangedreven.
Deelnemers mogen alleen of in een groep rijden.
Elke deelnemer onder de leeftijd van 18 jaar moet de toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben.

Deelnemers regels
Iedere deelnemer wordt geacht voor zijn eigen te rijden en moet zich aan alle verkeersregels houden. De ACP neemt
geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich tijdens een Super Randonnée
voordoen.
De route en de locatie van de controlepunten zijn aangegeven op een gedetailleerde cue sheet. Er zijn ook GPS-tracks
aanwezig. Geen kortere wegen of omwegen zijn toegestaan.
Wie zich heeft ingeschreven als randonneur moet starten op het officiële startpunt. Als recreant kan je starten op ieder
startpunt op de cue sheet.
Iedere deelnemer moet voor zich zelf zorgen. Volgwagens of hulp bij controlle’s zijn niet toegestaan.

Voor s’nachts rijden, moeten fietsen uitgerust zijn met goed gemonteerde voor en achter verlichting . Verlichting moet
als het donker is of als er slechte weeromstandigheden zijn(regen, mist, enz.) ten aller tijden branden. S'nachts of
tijdens andere omstandigheden met slecht licht, zicht moet er ten aller tijden een reflectie vest gedragen worden. (dit
word verplicht door de franse verkeerswetten). Iedere overtreding van deze nacht rijd regels zal disqualificatie tot gevolg
hebben. Reserve verlichting word ten strengste aanbevolen voor het geval er verlichting defect raakt en deze niet
gerepareerd kan worden.
Er word ten strengste aangeraden om een goed gekeurde helm te dragen, licht gekleurde kleding te dragen, en om een
nood deken en een mobiele telefoon bij zich te hebben.

Registratie
Door in te schrijven voor Super Randonnée verklaard de deelnemer in goede conditie te zijn en de regels gelezen te
hebben.
Iedere deelnemer moet minstens 30 dagen voor de rit contact opnemen met de organisator en het inschrijfgeld betalen.
Voor sommige Super Randonnées zijn herdenkingsmedailles beschikbaars, mits men finished.
Een medaille kan tijdens de inschrijving worden besteld, of bij de finish met een goed ingevulde brevet kaart.
Deelnemers kunnen hun inschrijving annuleren doormiddels hun brevet kaart terug te sturen.
Voor recreanten verloopt de geldigheid van de brevet kaart 3 jaar na de inschrijf datum.
Randonneurs moeten een start datum en tijd aangeven. dit zal de officiële start tijd zijn en deze zal strikt
aangehouden moeten worden. Het is mogelijk om de start tijd en datum te wijzigen door de aan de organisator de
nieuwe start tijd en datum door te geven, dit moet minimaal 1 week voor start gebeuren.
Recreanten hoeven geen start datum aan te geven. maar als zij van een ander punt dan het officiële startpunt willen
starten moeten zij de organisator op de hoogte brengen van hun startpunt.

Controles en validaties
Zowel recreanten als randonneurs moeten op hun brevet kaart noteren: voornaam, achternaam en zijn volledige adres.
De start en finish tijd en ook alle controle tijden moeten worden genoteerd. Tijd bestaat uit: datum, uren en minuten.
Controles tijdens Super Randonnées zijn vaak op afgelegen plaatsen zoals bergpassen en bergtoppen. In dit geval
moeten deelnemers d.m.v een foto van hun fiets onder het aangegeven verkeersbord zijn doorkomst aantonen. Op
dit verkeersbord staat de naam van de plaats(bergtop, pas). Voor iedere super randonneur, De ACP organisator geeft
gedetailleerde informatie over de controle borden. Deze informatie kan ook via e-mail verkregen worden door contact
met de organisator op te nemen.
Voor controles in steden, kunnen deelnemers een foto van hun fiets voor het bord met de plaatsnaam maken, of hun
brevet kaart laten stempelen bij een lokaal etablissement. Dit kan zijn: café, bakker, benzinepomp, winkel, enz. De
stempel moet de naam van het controlepunt bevatten anders is het niet geldig.
Ontbrekende foto of stempels, ontbrekende controle tijden, of verloren brevet kaarten(ongeacht hoe ver de deelnemer
in de rit is) zal lijden tot disqualificatie.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van zijn brevet kaart bij iedere controle.
Als er in een groep word gereden, moet er op een foto iedere fiets duidelijk te zien zijn. Er word aangeraden om 1 foto
per deelnemer te nemen.
Een deelnemer mag op de foto staan maar niet zonder zijn fiets.
Tijdens de start en de rit kunnen er verrassingscontroles plaats vinden.
Als een deelnemer opgeeft moet deze de organisator zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Randoneurs die buiten de tijd aankomen zullen worden erkent als recreanten mits zij aan alle regels hebben voldaan.
Bij de finish, moeten deelnemers hun brevet kaart ondertekenen en samen met de nodige foto’s retour doen aan de
organisator. De foto’s mogen digitaal zijn.
De brevet kaart zal worden geretourneerd aan de deelnemer zodra het brevet is gecontroleerd en een brevet nummer is
toegekend.
Brevet nummers worden in chronologische volgorde toegekend, zowel voor de recreanten als de randonneurs.
De lijst van finishers word op de website van de ACP gepost en zo ook op het blog van de Super Randonnée in
chronologische volgorde. Super Randonnée zijn geen competative evenementen. Deelnemers worden niet geclassificeerd
op prestatie.

Opmerkingen
Een Super Randonnée is een op zichzelf staand evenement. Het brevet is niet geldig bij andere evenementen.

Een Super Randonnée kan niet tegelijkertijd en op de zelfde route als een BRM 600 Km.
Aangezien Super Randonnées permanente routes zijn heeft de organisator de verplichting deze het hele jaar aan te
bieden(Op voorwaarde dat de wegen open zijn).
Er word verwacht dat degene die een Super Randonnée rijden toestemming geven voor publicatie van hun naam door de
ACP. In geen geval zal zullen er gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Er word ook verwacht dat degene die een super Randonnée rijden zich aan de regels houden. Iedere vorm van fraude,
valspelen, of het moedwillig niet naleven van deze regels zal resulteren in uitsluiting van de deelnemer van alle ACP
evenementen.
Een deelnemer kan schriftelijk bezwaar aantekenen(kan ook via e-mail) bij het bestuur van de ACP, dan zal deze een
definitief besluit nemen.

Contact

Sophie Matter
641 Quartier Parayon FR83570 CARCES
sophie.matter@audax-club-parisien.com
from France 06 650 44 200
from abroad (33) 6 650 44 200
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