
Flèche Hungary 
  
A Flèche  Hungary egy speciális túra, ahol minimum 3 maximum 5 fős csapatoknak 
kell 24 óra alatt minimum 360 kilométert kerékpároznia. 
 
Flèche Vélocio-t először 1947-ben rendeztek a franciaországi Provanceban, majd az 
évek során egy húsvéti kerékpáros rallyvá nőtte ki magát. Célja, hogy a 
randonneurök közösen kerekezzenek egy kitűzött célért, együtt szerezzenek 
élményeket, mélyítsék el a randonneur szellemiséget, és hogy összekovácsolja a 
randonneur közösséget, mindezt úgy, hogy 24 óra alatt a lehető legnagyobb 
távolságot tegyék meg (de minimum 360 km-t) Hallgatva a nemzetközi igényekre az 
ACP lehetővé tette, hogy ne csak Franciaországban lehessen Flèchen részt venni, 
így létrehozták a Flèche Nationales, így már a világ számos országában van 
lehetőségünk ilyen eseményen részt venni. Felejthetetlen élmény, ami nem maradhat 
ki egy Randonneur életéből, annál is inkább mert a Randonneur 5000 és 
Randonneur 10000 cím megszerzéséhez elengedhetetlen a Flèchen való 
részvétel.  
 
A Felche szabályai: 
- A Flechen csak csapatban lehet részt venni, egyénileg nem teljesíthető. A 
csapatnak minimum három , maximum öt tagja lehet. (tandem kerékpárosok egy 
tagnak számítanak)  
- A csapatnak választania kell a tagok közül egy csapatkapitányt. A csapatkapitány 
feladata (kizárólag az övé) a kapcsolattartás a szervezőkkel, valamit ő felelős a 
szabályok betartásáért, azonban nem rendelkezik semmilyen jogkörrel a többi 
csapattag felett az út során.  
- Az összes csapattagnak ugyanazon az útvonalon kell haladnia, és egyszerre 
megérkezni a célba.  
- A túrán bármilyen, kizárólag emberi meghajtású járművel lehet indulni, ami megfelel 
a KRESZ szabályainak.  
- A Felche nem verseny, nem lezárt útvonalon halad. A KRESZ betartás kötelező. A 
szervező semmilyen felelősséget nem vállal a túra során bekövetkező esetleges 
balesetért.  
- A csapatok megtervezik az útvonalat, majd a csapatkapitány részletes útvonal 
javaslatot készít, ami tartalmazza az ellenőrzőpontokat, és ütemtervet.  
- Az útvonalat úgy kell meghatározni, hogy két ellenőrző pont között a lehető 
legrövidebb és/vagy leggyorsabb útvonal legyen, rövidítésre ne legyen lehetőség. 
- Az útvonal nem lehet "körpálya" 
- Az útvonal nem haladhat kétszer ugyanazon az úton, nem mehet át kétszer 
ugyanazon településen. 
- A csapat minden tagjának szigorúan követnie kell az útvonalat.  
- A túra előtt minden résztvevőnek ki kell tölteni a túrakártyáját (név, lakcím, klub)  
- A túrakártya pontosa vezetése a résztvevő feladata. A túrakártyára fel kell jegyezni 
az indulási időt, az ellenőrzőpontok idejét (dátum, óra, perc) valamint a célba érkezés 
idejét. 
- Elveszett, hiányosan kitöltött túrakártya vagy a túra idő előtti teljesítése kizárást von 
maga után.  
- A csapatok az általuk választott helyről startolnak.  
 



- A csapatoknak jeleznie kell az útvonaltervében a cél állomást, de azt nem kötelező 
elérni. A Fleche célja nem egy hely elérése, hanem egy 24 órás közös kerékpározás. 
Amennyiben a csapat nem éri el a célt, akkor a tényleges végpontjuk a legközelebbi 
település lesz, ahol érvényesítik túrakártyájukat.  
- A csapatok nem haladhatnak együtt.  
- Amennyiben két (vagy több) csapat is ugyanazt a útvonalat tervezi akkor indulási 
idejüket el kell tolni.  
- A túra 22. és 24. órájában a csapatnak fel kell jegyeznie a pontos helyét , idejét a 
túrakártyáikba. Az utolsó két órában legalább 25 km távolságot kell haladnia a 
csapatnak.  
- A túra akkor érvényes ha a csapat megtette az előre eltervezett útvonaluk +/- 20 %-
át. Például, ha 450 km-es útvonalat tervezel, akkor 360 és 540 km között kell 
teljesíteni.  A tervezhető minimum útvonalhossz 360 km, ez esetben 100%-át meg 
kell tenni a Felche érvényességéhez.  
- Kísérő autó nem engedélyezett, támogatás, utánpótlást kizárólag az 
ellenőrzőpontokon lehet igénybe venni. 
- A pihenő idő egy esetben sem haladhatja meg a két órát.  
 
 
Bármilyen kérdés felmerülése, vagy nem kellőképpen tisztázott szabály esetén a 
szervező iránymutatása a mérvadó.  
 

Jó túrázást, Bon courage! 
 


