
INSTRUÇÕES PARA PROVA 

Brevet 200km e Desafio 100km – Holambra 09.11.13 

Seguem algumas regras e recomendações para o dia da prova. 
Leiam até o final, são informações importantes com relação à Vistoria, ao 
percurso, PCs, passaporte, carro de apoio, medalha Francesa, etc.  
 
Recomendamos a Leitura do Regulamento em nosso Blog: 
Regulamento Internacional 
Regulamento São Paulo 
Informações Importantes 
 
Destacamos 3 itens do regulamento: 
 
a) Carro de Apoio 
Somente os carros de apoio cadastrados junto à organização poderão servir de apoio ao ciclista nos PCs. 
O carro de apoio deve se deslocar entre os PCs rapidamente, sendo expressamente proibida sua parada no 
acostamento ao longo do percurso, ou qualquer outro local entre os PCs, o que caracterizará ajuda externa e 
consequente desclassificação do ciclista que está sendo acompanhado por este veículo. 
 
Lembre-se que no Audax o ciclista deve ser autossuficiente, sendo proibido qualquer tipo de apoio 
externo. O carro poderá dar apoio somente nos PCs, e nunca poderá acompanhá-lo na estrada. 
 
O cumprimento ao regulamento será exigido com rigor, pedimos aos ciclistas que fiquem atentos e 
expliquem aos condutores dos veículos como eles devem se comportar/proceder para que vocês mesmos 
não sejam penalizados. Contamos com a ajuda de todos. 
 
b) Resgate do Ciclista 
Não há a responsabilidade por parte da organização em resgatar no percurso ciclistas que, por qualquer que seja 
o motivo, tenham abandonado o brevet/desafio. Este resgate poderá ser realizado pela organização e somente 
será feito dependendo da disponibilidade e itinerário dos veículos dos PCs, não cabendo a esta e seus voluntários 
a responsabilidade por qualquer dano que possa vir a ser causado ao equipamento durante o transporte, 
independente do motivo. 
 
c) Medalha Francesa e Medalha do Audax Randonneurs São Paulo 
A medalha Francesa será entregue somente no final de 2014, quando recebemos todas as medalhas da França. 
A medalha de SP será entregue no final do Brevet/Desafio, desde que completado o percurso dentro do tempo 
limite para cada prova. Esta medalha já estava embutida no valor de sua inscrição, somente a Francesa teve que 
ser paga à parte. 
 

Para o dia da prova você precisa saber:  
 
1) VISTORIA 
 
Serão mais de 200 ciclistas, então peço que leiam as regras abaixo sobre a Vistoria, elas serão seguidas e 
contamos com a colaboração de todos. 
Cheguem cedo para não atrasarem sua vistoria, a largada não será prorrogada!!!! 
 
Programação da Vistoria / Largada 
Local Vistoria / Largada: Clube Fazenda Ribeirão (Rua Maurício de Nassau, 894) 
 
5h30min - Início da Vistoria. 
6h45min - Término da Vistoria e início do Briefing. 
7h00min - Largada para quem fez a vistoria. 
7h05min - continuamos a Vistoria para quem está atrasado. 
8h00min - tempo máximo para Vistoria/Largada para quem estiver atrasado. 
OBS: não haverá briefing depois da primeira largada, após vistoriados, podem partir para o seu pedal. 
 

http://audaxsp.wordpress.com/regulamentos/
http://audaxsp.wordpress.com/regulamento-dos-brevets-randonneurs-mundiais-brm-realizados-pelo-audax-randonneurs-sao-paulo-de-200-km-a-1000-km/
http://audaxsp.wordpress.com/informacoes-importantes/


IMPORTANTE: Quem largar depois das 7h obviamente estará perdendo tempo, já que o horário de início 
do Brevet/Desafio considerado será 7h. 
 
Briefing 
No briefing serão dadas apenas informações urgentes, que possam surgir até o dia da prova, nele você 
não aprenderá o caminho, nem onde estão os PCs, portanto estude o percurso e planeje seu pedal 
antes!!!. 
 
ITENS OBRIGATÓRIOS PARA VISTORIA 
 
Colete refletivo 
Como o próprio nome diz, tem que ser refletivo, com faixas largas para boa visualização. Aquelas camisas 
amarelonas não servem se não forem refletivas. 
O exemplo mais simples que podem ser utilizados são aqueles modelos em X dos motoqueiros. 
Farol dianteiro na cor branca e pisca traseiro na cor vermelha 
Os modelos tipo “Knog Frog” e similares não serão permitidos (Leds  fracos), eles não iluminam de forma 
adequada, tornam a pedalada à noite um risco. Uma dúvida que muitos tem é que os mais rápidos pedalarão 
somente de dia, mas esquecem que o farol/pisca deverão ser utilizados em caso de chuva, tempestades, neblina, 
etc. 
É altamente recomendado levarem pilhas reservas. Caso alguém fique sem pilhas poderá ser desclassificado se 
julgarmos que o ciclista não tem iluminação suficiente. 
Capacete 
Quem esquecer não poderá participar dos 200km nem dos 100km. 
Termo de Responsabilidade 
Deve ser impresso pelo participante, e preenchido e assinado para entrega no momento da vistoria. 
Sem o termo assinado não poderá fazer sua vistoria.  
 
Na Vistoria o ciclista deve se apresentar já com capacete e colete refletivo vestidos, e os itens de iluminação 
devem estar presos à bike, obrigatoriamente. 
Leve seu Termo de responsabilidade já preenchido e assinado, não deixe para fazê-lo na hora, somente poderá 
permanecer na fila quem estiver com todos os itens. No final do texto está o Termo, basta preencher seu nome, 
RG e assinar. 
Contamos com a colaboração de todos!! 
 
2) PASSAPORTE 
 
Na vistoria você receberá um Passaporte e uma Pulseira que identifica em qual prova você está inscrito. 
 
Utilizaremos o "Passaporte" para controle da Vistoria e controle de passagem dos ciclistas nos PCs. 
Na vistoria o ciclista receberá o Passaporte com seu nome, já carimbado, comprovando que passou pela vistoria. 
O Ciclista deverá entregar o passaporte nos PCs para ser carimbado, comprovando sua passagem por aquele 
Posto de Controle. 
 
É de responsabilidade do ciclista apresentar seu passaporte ao fiscal, a organização não se responsabilizará caso 
"esqueçam" ou "não passem pelo PC", o que implicará na desclassificação do Brevet 200km ou Desafio 
100km, sem possibilidade de apelação, é um regulamento. 
 
Desta forma, fique atento para: 
- não dê a largada sem o carimbo de vistoria, será desclassificado no próximo PC. 
- não perca ou rasure seu passaporte, sem a apresentação dele na chegada, com todos os carimbos nítidos, 
será desclassificado. 
- assim que chegar ao PC já apresente o passaporte imediatamente para não se esquecer. 
- estude o percurso para não se perder e passar batido nos PCs, e caso isto ocorra, você deverá voltar pedalando 
ao PC para comprovar sua passagem, não é permitido que você pegue carona para voltar. 
 
O Passaporte dobrado terá o tamanho de um RG, você receberá um saco plástico para protegê-lo, mas caso 
queira levar o seu fique à vontade. 



3) PCs – POSTOS DE CONTROLE 
 

Na Largada e Chegada teremos água e frutas à sua disposição. 
 

Nos PCs pelo percurso teremos frutas, lanche salgado, Gatorade e água à vontade para os ciclistas. 
 

Para o Desafio 100km teremos: 
PC0 – Largada – Vistoria – Clube Fazenda Ribeirão. 
PC1 – 52,6 km – Posto BR – km 186 da rodovia SP340 
PC2 - Chegada – 105,2 km - Chegada no Restaurante do Clube Fazenda Ribeirão, ao lado da Largada. 
 

Para o Brevet 200 teremos os PCs: 
PC0 – Largada – Vistoria – Clube Fazenda Ribeirão. 
PC1 – 52,6 km – Posto BR – km 186 da rodovia SP340 
PC2 – 103,7 km – Churrascaria Tempero Gaúcho - na entrada de Casa Branca - Av. José Beni, 512 
PC3 – 150,3 km – Frango Assado - km 191 da SP340 
PC4 - Chegada – 206,4 km no Clube Fazenda Ribeirão. 
 

O PC1 (Brevet 200 e Desafio 100) possui estrutura com lanchonete e banheiros. 
 

Os PC2 e PC3 (Brevet 200) possuem boa estrutura com lanchonete e restaurante caso queiram fazer uma 
refeição. Também possuem ótimos banheiros. 
 

4) SOBRE O PERCURSO – vejam as arquivos anexos (planilhas e mapa de apoio). 
 

O asfalto é de excelente qualidade, com acostamento largo em 99% das estradas utilizadas, são poucos os 
trechos com asfalto um pouco mais rugoso, tanto para o Brevet 200km quanto para o Desafio 100km. 
Existem alguns pontos temos obras ao lado da pista, podemos ter máquinas estacionadas no 
acostamento, ATENÇÃO NESTES PONTOS, PRIORIZEM A ULTRAPASSAGEM PELO LADO DIREITO DA 
MÁQUINA/VEÍCULO, PARA NÃO TEREM QUE FICAR SOBRE A FAIXA NA PISTA. 
 

Os principais pontos críticos, com alteração de direção/estrada são: 
 

Desafio 100 km  
 

SP107 – Saindo de Holambra – 6,4 km pedalados, na rotatória passar sobre a rodovia e contornar a próxima 
rotatória, seguir direção Mogi-Mirim e acessar a SP340 
 

Saída 172 da SP 340 – 37,9 km pedalados, mantenha-se a esquerda direção Aguai, Casa Branca, siga na 
SP340. 
 

PC1 - 52,6km pedalados - km 186 da SP340 - Posto BR 
 

Saída do PC1 - ao saírem peguem a marginal da pista, contornem a rotatória, passem debaixo da SP340 
acessando o retorno sentido Holambra. 
 

Saída 140 Holambra da SP340 – 98,7 km pedalados – entrar à direita sentido Holambra – acessar a SP 107 
 

Rotatória da entrada de Holambra – 102,1 km pedalados - seguir sentido do Portal de Holambra e acessar a 
Rua rota dos Imigrantes, seguir para o Clube Fazenda Ribeirão (Chegada) 
 

Brevet 200 km 
 

SP107 – Saindo de Holambra – 6,4 km pedalados, na rotatória passar sobre a rodovia e contornar a próxima 
rotatória, seguir direção Mogi-Mirim e acessar a SP340 
 

Saída 172 da SP 340 – 37,9 km pedalados, mantenha-se a esquerda direção Aguai, Casa Branca, siga na 
SP340. 
 

PC1 - 52,6km pedalados - km 186 da SP340 - Posto BR 
 

Saída do PC1 - ao saírem peguem a marginal da pista, e retorne para SP340 sentido Casa Branca. 
 

Saída 200 - Aguaí - 66,5 km pedalados - seguir reto na rodovia. 
 

Saída 236 - Casa Branca / Porto Ferreira - 102,7 km pedalados - entrar à direita na alça de acesso, passar 
debaixo da SP340, em seguida na rotatória seguir sentido Casa Branca, entrada da cidade. 



PC2 - Churrascaria Tempero Gaucho - 103,7 km pedalados - localizado na rua de entrada da cidade, Av. José 
Beni 512 
 

Saindo do PC2 - voltar para rodovia, acessando SP 340 sentido Campinas/Holambra. 
 

PC3 Frango Assado - 150,3 km pedalados - km 191 da SP340. 
 

Saída 140 Holambra da SP340 – 98,7 km pedalados – entrar à direita sentido Holambra – acessar a SP 107 
 

Rotatória da entrada de Holambra – 102,1 km pedalados - seguir sentido do Portal de Holambra e acessar a 
Rua rota dos Imigrantes, seguir para o Clube Fazenda Ribeirão (Chegada) 
 

Os percursos estão no Bikely: 
Brevet 200km 
http://www.bikely.com/maps/bike-path/brevet-200-holambra-09-11-2013# 
 

Desafio 100km 
http://www.bikely.com/maps/bike-path/desafio-100-holambra-09-11-2013# 
 

Para verem a altimetria no bikely, entre no menu “Show” / “Elevation Profile”. 
 

Abaixo a altimetria gravada no Polar deste mesmo percurso do Brevet 200km, para o Desafio é possível 
visualizar também considerando que voltam do PC1. 
Brevet 200km - 2.200 metros subidas acumuladas 
Desafio 100km - 1000 metros subidas acumuladas 
 

 
 
 

No link abaixo você  poderá baixar as planilhas de rota para se planejar,  e Termo de Responsabilidade que 
deverá ser entregue na vistoria. 
Informações Gerais - Holambra 09-11-13 
 
As planilhas estão no item 2, e o Termo de Responsabilidade no item 7. 
 

Caso tenham dúvidas perguntem.  

 
Bom pedal a todos‼! 
Audax Randonneurs São Paulo 
 

http://audaxsp.wordpress.com/2013/10/12/brevet-200-desafio-100-holambra-091113-abertura-das-inscricoes-e-informacoes-gerais/
http://www.bikely.com/maps/bike-path/brevet-200-holambra-09-11-2013#
http://www.bikely.com/maps/bike-path/desafio-100-holambra-09-11-2013#

