Reglement Randonneur 5000
In 1961 stichtte de ACP deze onderscheiding ten einde de randonneurs te belonen die 5000 km
aflegden door deel te nemen aan haar organisaties. Deze onderscheiding heet “Randonneur 5000”
en zij bestaat uit een gratis aangeboden medaille en een genummerd volgens toekenning
getuigschrift. Het jaartal is dat van de datum van de laatste proef die recht geeft op de
onderscheiding.
Voorwaarden: In een tijdspanne van 4 jaar, dag op dag tussen de eerste en de laatste proef moet de
kandidaat-“Randonneur 5000” het volgende presteren:
-

De reeks BRM’s: 200, 300, 400, 600 en 1000 km

-

Een PBP randonneurs 1200 km

-

Een Flèche Vélocio, gehomologeerd(min. 3 fietsen aan de aankomst – min. 360 km in 24
uren)
o Voor de buitenlanders te ver verwijderd van Frankrijk mag een gelijkaardige Flèche
worden georganiseerd op voorwaarde dat het reglement van dito wordt nageleefd.

-

Het kilometersaldo om tot minstens 5000 km te komen kan slechts worden gerealiseerd door
deelname aan de volgende organisaties:
o Fléches de France gerealiseerd op een klassiek parcours in de categoriëen GOUD of
ZILVER. De Fléche van Dieppe is niet geldig(minder dan 200km)
o BRM’s
o RM’s : 1200 km en meer(brevetten in het buitenland gereden en gehomologeerd
door de Voorzitter van RM).
o Fléche Vélocio of Pascale, gehomologeerd
o Trace Vélocio of Pascale, gehomologeerd
o In geen geval mogen deze brevetten de BRM van 1000 km vervangen.

Het verkrijgen van de medaille: hiervoor dient de randonneur vóór 31 oktober een
aanvraagformulier “Randonneur 5000” behoorlijk ingevuld met de vermelding van alle ritten en hun
homologatienummer te verzenden per post of per e-mail, steeds als “Word”document. Deze
aanvraag mag gebeuren het jaar van PBP.
Voor Frankrijk: bij elke aanvraag wordt een omslag formaat 32/23 toegevoegd met de vermelding
van het adres van de aanvrager en met de nodige postzegels(tarief brief 500 g). De medaille en het
diploma kan ook worden afgehaald tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van ACP te Parijs in de maand
januari.
Voor de andere landen: de aanvraagformulieren worden verzameld en nagekeken door de ACPvertegenwoordiger van betrokken land die ze laat geworden via internet als “Word” document. Alle

medailles en diploma’s worden naar de vertegenwoordiger toegestuurd die ze overhandigt aan elke
laureaat. De verzendingkosten tussen Frankrijk en het betrokken land komen op de jaarlijkse factuur.
Verantwoordelijke voor de organisatie:
Geneviève FABUREL
2 rue des Aulnes
78920 ECQUEVILLY
Tél. 01 34 75 98 57
Genevieve.faburel@audax-club-parisien.com
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