
Flèche Velocio - Audax Randonneurs São Paulo 

Estão abertas as inscrições das equipes para a Flèche Velocio. 

Data de encerramento das inscrições das equipes: 15/fev/2013 

Data máxima para envio dos dados de todos participantes: 08/março/2013 

Taxa de inscrição: R$ 15/participante + R$ 100/equipe, a ser depositada até 15/março/2013. 

 
Local de Concentração: Boituva/SP – Praça da Prefeitura - Avenida Tancredo Neves, 01 – Centro 

O Capitão de Rota deve enviar a inscrição de sua equipe para contato@audaxsp.com 

OBS: entre 15/fev e 08/mar será analisada a rota/ciclistas, podendo ou não ser aprovada a inscrição da 
equipe, baseado nos regulamentos a serem seguidos. 

Principais regras da Flèche Velocio a seguir: 

- a duração da Fleche é de 24 horas, sempre realizada na Páscoa. 

- a largada deve obrigatoriamente ser entre 6h de sexta-feira e 10h do sábado, imediatamente anteriores ao 
domingo de Páscoa, dia 31/março/2013. 

- a Fleche deve ser pedalada em equipe, que deve ter no mímino 3 veículos e no máximo 5 veículos, sendo a 
Tandem considerada um veículo somente. 

- toda equipe deve ter um Capitão de Rota que deve ter a distinção ACP de Super Randonneur e será o 
responsável por inscrever a equipe, cujos integrantes dever ter acima de 18 anos. 

- após a largada, caso o Capitão de rota desista, ele deverá nomear o novo Capitão de Rota. 

- deverá ser pedalado no mínimo 360 km em 24 horas.  

- A rota escolhida deve “seguir o estilo tradicional da Flèche Velócio como uma flecha zarpando do arco até o 
alvo sem trechos repetidos, passando por percursos onde atalhos são inviáveis “ 

- todos integrantes devem percorrer a mesma quilometragem. 

- as paradas não podem exceder a 2 horas. 

- nas duas últimas horas a equipe deverá percorrer no mínimo 25 km. 

- caso duas equipes se encontrem no caminho, não poderão andar juntas ou se ajudarem, com exceção de 
alguma emergência médica. 

- os integrantes não podem pegar vácuo de outros na estrada  que não sejam de sua própria equipe. 

- são obrigatórios os itens: farol dianteiro e pisca traseiro (afixados à bike durante as 24 horas), colete refletivo 
vestido e Capacete. Todos os membros da equipe devem utilizar seus próprios faróis e piscas. 

- a rota definida e aprovada pela organização deverá ser seguida sem ressalvas, sob pena de ter invalidada sua 
homologação. 

- são proibidos carros de apoio durante o percurso. São permitidos apenas nas paradas programadas na rota. 



Obrigações do Capitão de rota 

- solicitar a inscrição de sua equipe, enviando ao clube organizador: 

. nome da equipe 

. nome dos integrantes 

. rota escolhida até o Local de Concentração (chegada), contendo o maior detalhamento rodoviário possível 
listando local de largada, pontos de passagens, locais de parada, quilometragens totais e parciais dos trechos 
e local onde pretende estar na 22ª hora. Deve ser indicado o ponto em que estarão na 22ª hora. 
. após ter sua rota aprovada enviar, com até 3 semanas de antecedência da largada, dados dos participantes 
da equipe, em ficha de inscrição específica a ser solicita à organização. 
 

- Recolher a taxa de inscrição da equipe.  

- Portar consigo a Carta de Rota sendo responsável por todos os registros obrigatórios durante o tempo que 
perdurar o evento e fazendo nesta constar o horário de passagem dos pontos, cupons fiscais, carimbos de 
trechos, extratos bancários ou outros comprovantes acertados com o organizador. Vide Artigo 12 do regulamento 
Nacional. 

- Deverá comprovar a km realizada, que para ser homologada deverá ser no máximo 20% maior ou menor que a 
rota programada. 

- Informar todas as modificações na equipe ao responsável da organização antes da largada. 

- nomear seu substituto como Capitão de Rota caso desista após a largada. 

Os regulamentos ACP e Nacional encontram-se na íntegra nos links abaixo, leiam antes de enviarem suas 
inscrições. 

ACP - http://randonneursbrasil.com.br/regulamentos/5-regulamento-fleche-velocio 
Nacional - http://randonneursbrasil.com.br/regulamentos/18-regulamento-das-fleches-brasil 


