ΚΑΝΟΝΔΣ ΤΩΝ BREVETS DE Randonneurs MONDIAUX
Καλόλεο γηα ηνπο δηνξγαλσηέο
Διζαγωγή
Σύιινγνη / Δηνξγαλσηέο δεηνύλ άδεηα γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ Brevets de
Randonneurs Mondiaux (BRM) θαη δεζκεύνληαη, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηεο,
λα εθαξκόδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο εθδειώζεηο, απζηεξά ηνπο θαλόλεο ησλ BRM, θαζώο
θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο πξόζζεηνπο θαλόλεο γηα ηνπο δηνξγαλσηέο όπσο αλαθέξνληαη
παξαθάησ.
Οη BRM εθδειώζεηο δελ είλαη αζήκαληα δεηήκαηα. Οη BRM δηνξγαλσηέο πξέπεη λα αλαιάβνπλ
ηηο επζύλεο ηνπο ζνβαξά.
Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο εθδειώζεηο θαη απηνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Γηα
λα εμαζθαιηζηεί όηη νη BRM εθδειώζεηο ζα δηαηεξήζνπλ ηε θήκε, ηελ νπνία πξνζδνθνύλ γηα
θάπνηνλ αληάμην ηνπ ηίηινπ ”Randonneur” δελ ζα δηζηάζνπλ λα επηβάιινπλ θπξώζεηο ζε
όπνηνλ ζπκκεηέρνληα παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε θαλόλα ησλ BRM εθδειώζεσλ.
Η Λέζρε Audax Club Parisien επραξηζηεί όινπο ηνπο εζεινληέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ απηώλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε ηεο πνδειαζίαο
κεγάισλ απνζηάζεσλ, ηόζν ζηε Γαιιία όζν θαη ζην εμσηεξηθό.
Απαιηήζειρ για ηη Γιοπγάνωζη Δκδηλώζεων
Σύιινγνη, άηνκα ή νξγαλώζεηο πνπ δεηνύλ άδεηα λα δηνξγαλώζνπλ BRM εθδειώζεηο, πξέπεη
λα ππνβάινπλ ηo εκεξνιόγην ηνπ/ησλ brevet(s) ηνπο γηα ην επόκελν έηνο ζηνλ ηνπηθό
εθπξόζσπν ηεο ACP, πξηλ από ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ην κεηαθέξεη ζηνλ
εθπξόζσπν ηεο ACP γηα ηηο εθδειώζεηο BRM ησλ ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο.
Γηα λα ραξαθηεξίδνληαη νη εθδειώζεηο επηζήκσο σο Brevets de Randonneurs Modiaux, πξέπεη
λα είλαη ζην επίζεκν εκεξνινγηαθό πξόγξακκα ηεο ACP πνπ δεκνζηεύεηαη θάζε ρξόλν ηνλ
Ιαλνπάξην. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη απνιύησο επηηαθηηθή αλάγθε, νη εθδειώζεηο λα ππνβάιινληαη
έγθαηξα ζην εκεξνιόγην απηό. Ο ηνπηθόο εθπξόζσπνο ηεο ACP ζα εηδνπνηεί απηνύο ηνπο
δηνξγαλσηέο πνπ δεηνύλ ηελ δξνκνιόγεζε ησλ εθδειώζεώλ ηνπο, ησλ νπνίσλ όκσο oη
εθδειώζεηο δελ ζα κεηαθέξνληαη ζην επίζεκν εκεξνιόγην. Οη δηνξγαλσηέο είλαη εμίζνπ
ππεύζπλνη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο ACP γηα ηπρόλ αθύξσζε ή αιιαγή ησλ
εκεξνκεληώλ.
Ανηιππόζωποι
Κάζε ζύιινγνο/νξγάλσζε πξέπεη λα νξίζεη έλα επίζεκν αληηπξόζσπν, ν νπνίνο ζα
ρξεζηκεύζεη σο ζύλδεζκόο ηεο κε ηελ ACP ζρεηηθά κε ηηο BRM εθδειώζεηο.
Αζθάλιζη
Η Λέζρε Audax Parisien απαηηεί όινη δηνξγαλσηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο, λα έρνπλ
αζθαιηζηηθή θάιπςε.

Γιαδπομέρ
Δύν αληίγξαθα ησλ δηαδξνκώλ brevet (θύιιν δηαδξνκήο), ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ αίηεζε γηα ηελ άδεηα δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ. Οη δηαδξνκέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξώο. Οη δηνξγαλσηέο ησλ νπνίσλ νη brevet δηαδξνκέο έρνπλ ήδε πηζηνπνηεζεί από ην
Audax Club Parisien ή από ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο ACP (δειαδή έρνπλ ζθξαγηζηεί θαη ηνπο
έρεη έρεη δνζεί έλαο αξηζκόο πηζηνπνίεζεο), κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηνλ αξηζκό πηζηνπνίεζεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκώλ. Σηελ επηζηνιή ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη θαη έλαο δεύηεξνο
θάθεινο κε γξακκαηόζεκν, θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζπιιόγνπ, ώζηε λα ηνπ
απνζηέιιεηαη πίζσ ην αληίγξαθν ηεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδξνκήο.
Η επηινγή ηεο δηαδξνκήο επαθίεηαη ζηνλ δηνξγαλσηή. Ωζηόζν, νη δηαδξνκέο πνπ απνηεινύληαη
από ηελ ίδηα θπθιηθή δηαδξνκή πνιιαπιέο θνξέο, αλεμάξηεηα από ηελ απόζηαζε ηνπ brevet,
δελ επηηξέπνληαη. Ιδαληθά, νη δηαδξνκέο πξέπεη λα είλαη, ζε δξόκνπο πεξηνξηζκέλεο
θπθινθνξίαο, ζε δξόκνπο πνπ είλαη εύθνιν ζε θάπνηνλ λα αθνινπζήζεη θαη πνπ βξίζθνληαη ζε
θαιή θαηάζηαζε. Οη δξόκνη πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά γηα λπρηεξηλέο δηαδξνκέο
(ζήκαλζε ζην δξόκν, αξθεηά θαιή επίζηξσζε...). Είλαη αλαγθαίν λα απνθεπρζεί ελδηάκεζν
πέξαζκα θνληά ζην ζεκείν ηνπ ηεξκαηηζκνύ γηα λα θξαηεζεί ην πλεύκα ηεο κεγάιεο δηαδξνκήο
θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη εγθαηαιείςεηο. Αθξαίεο θαηαζηάζεηο εδάθνπο, ζα πξέπεη λα
δεκνζηνπνηνύληαη σο ηέηνηεο, από ηελ πξώηε δεκνζίεπζε ηεο δηαδξνκήο. Η επηινγή ηεο
εκεξνκελίαο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηεο δηαδξνκήο ζα πξέπεη γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (θαηαηγίδεο, ρηόλη, ππεξβνιηθό θξύν ή δέζηε).
Τα θύιια δηαδξνκήο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη αθξηβή θαη λα πεξηέρνπλ όιεο ηηο ζρεηηθέο
ιεπηνκέξεηεο. Τα ρηιηόκεηξα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη από ηνπο νδηθνύο ράξηεο ηνπ θξάηνπο,
από ηαρύκεηξα, ή πξνγξάκκαηα ραξηνγξάθεζεο ηνπ ππνινγηζηή. Ειάρηζηε ζπλνιηθή απόζηαζε
γηα κηα δηαδξνκή πξέπεη πάληα λα είλαη ε επίζεκε απόζηαζε ηνπ brevet, από ηελ νπνία κπνξεί
λα ππάξρεη ππέξβαζε κεξηθώλ ρηιηνκέηξσλ.
Τα θύιια δηαδξνκήο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζε όισλ ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, θαζώο
θαη ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπο.
Έλα brevet κπνξεί λα έρεη κόλν έλα ζεκείν εθθίλεζεο. Οη δηνξγαλσηέο ζηελ ίδηα πεξηνρή ή
ηνπνζεζία κπνξνύλ σζηόζν, λα δηνξγαλώλνπλ brevets πνπ λα μεθηλνύλ ηελ ίδηα εκεξνκελία
θαη ώξα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα δηαδξνκή.
Απηή ε εμαίξεζε ζηνλ θαλόλα επηηξέπεηαη κόλν ζε εθείλεο ηηο νκάδεο πνπ ζπκθσλνύλ λα
ζπληνλίδνπλ ηα ζεκεία ειέγρνπ ηνπο, έηζη ώζηε έλα ζεκείν ειέγρνπ λα απνηειεί θαη ζεκείν
εθθίλεζεο γηα κεξηθνύο αλαβάηεο αιιά θαη ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ, γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ
μεθηλήζεη από άιιν ζεκείν ειέγρνπ.
Σημεία ελέγσος

Τα ζεκεία ειέγρνπ ζα πξέπεη ηνπνζεηεκέλα ζε πεξίπνπ ίζεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο.
Σύκθσλα κε ηελ απόζηαζε, ζα πξέπεη λα είλαη σο εμήο:
2
3
4
5
6

έσο
έσο
έσο
έσο
έσο

4 γηα brevet 200 ρικ
5 γηα brevet 300 ρικ
6 γηα brevet 400 ρικ
7 γηα brevet 600 ρικ
10 γηα brevet 1000 ρικ

Πξόζζεηα ζεκεία ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θάζε άθξν ηεο δηαδξνκήο, θαζώο θαη
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, όπνπ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα
ζπληόκεπζε δηαδξνκήο. Επηπξόζζεηα ζεκεία ειέγρνπ ελδέρεηαη λα επαλδξώλνληαη από κέιε
ηεο ACP κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εθπξόζσπνπ ηεο ACP γηα ηα BRM ηνπ εμσηεξηθνύ. Τα
ζεκεία έλαξμεο θαη ηεξκαηηζκνύ, ζα πξέπεη λα είλαη επαλδξσκέλα κε έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα
ηα νπνία επηιέγνληαη από ηνλ δηνξγαλσηή.
Τν θαιύηεξν δπλαηό ζα ήηαλ, απηά ηα ζεκεία ειέγρνπ λα είλαη επαλδξσκέλα ζπλερώο, από
ηελ επίζεκε έλαξμή ηνπο έσο ην επίζεκν θιείζηκό ηνπο. Καη ηα άιια ζεκεία ειέγρνπ ζα πξέπεη
επίζεο λα είλαη επαλδξσκέλα. Καηά πξνηίκεζε, ηα ζεκεία ειέγρνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
κηα εγθαηάζηαζε, κηα επηρείξεζε γηα παξάδεηγκα, όπνπ νη θάξηεο brevet όισλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζα ειέγρνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη. Η δηεύζπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη
λα αλαγξάθεηαη ζηελ θάξηα brevet.
Υπολογιζμόρ ηων σπόνων έναπξηρ και λήξηρ:

A – Σημείο εκκίνηζηρ:
Έλαξμε: Η ώξα έλαξμεο έρεη νξηζηεί από ηνλ δηνξγαλσηή (Χ ώξα).
Λήμε: Ο ρξόλνο ιήμεο γηα ην ζεκείν εθθίλεζεο είλαη 1 ώξα κεηά ηελ ώξα έλαξμεο (X+1 ώξα).
Β - Δνδιάμεζα ζημεία ελέγσος:
Έλαξμε θαη Λήμε: Η έλαξμε θαη ε ιήμε γηα ηα ελδηάκεζα ζεκεία ειέγρνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ
πξνζζήθε ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ ρξόλνπ ηαμηδηνύ ζηα ζεκεία εθθίλεζεο. Οη ρξόλνη ηαμηδίνπ
ππνινγίδνληαη δηαηξώληαο ηελ ζπλνιηθή απόζηαζε ηνπ εθάζηνηε ζεκείνπ ειέγρνπ από ηελ αξρή
κε κηα ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηαρύηεηα. Η ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα πνηθίιινπλ αλάινγα
κε ηε ζπλνιηθή απόζηαζε.
Γ - Σημείο ηεπμαηιζμού:
Έναπξη: Η ώξα έλαξμεο ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο
εθείλεο γηα ηα ελδηάκεζα ζεκεία ειέγρνπ, σζηόζν, ε ζεσξεηηθή απόζηαζε είλαη απηή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη (200, 300, 400, 600, 1000 ρικ).
Λήξη: Η ιήμε γηα ην ζεκείν ειέγρνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ππνινγίδεηαη πξνζζέηνληαο ηνλ κέγηζην
επηηξεπόκελν ρξόλν γηα ην brevet κε ην ρξόλν αλνίγκαηνο ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο. Μέγηζηνο
επηηξεπόκελνο ρξόλνο (ζε ώξεο θαη ιεπηά, ΩΩ:ΛΛ) είλαη νη εμήο:
13:30
20:00
27:00
40:00
75:00

γηα
γηα
γηα
γηα
γηα

200 ρικ
300 ρικ
400 ρικ
600 ρικ
1000 ρικ

Γηα έλα ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ ζηα 200 ρηιηόκεηξα, ε ώξα θιεηζίκαηνο είλαη 13:20. Γηα
έλα ελδηάκεζν ζεκείν ειέγρνπ ζηα 400 ρηιηόκεηξα, ε ώξα θιεηζίκαηνο είλαη 26:40.

Κάπηερ Brevet :
Οη δηνξγαλσηέο ζα παξέρνπλ κηα θάξηα brevet ζε θάζε ζπκκεηέρνληα. Σε απηή ηελ θάξηα ζα
πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ε απόζηαζε, ην άλνηγκα θαη ην
θιείζηκν γηα ην εθάζηνηε ζεκείν ειέγρνπ. (Σεκείν εθθίλεζεο, ελδηάκεζα ζεκεία ειέγρνπ θαη
ζεκείν ηεξκαηηζκνύ).

Οπγάνωζη ππογπάμμαηορ

Πξνεγνύκελν έηνο:
· Εγγξαθή ησλ εθδειώζεώλ ζαο ζην εζληθό εκεξνιόγην .
Πεξηζζόηεξν από έλα κήλα πξηλ :
· Τνπηθέο δηαθεκίζεηο (εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, δηαδίθηπν θιπ...) .
· Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αζθάιηζε πνπ απαηηείηαη από ηελ εθάζηνηε
ρώξα .
· Κνηλνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ζηελ αξκόδηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία, εθόζνλ απαηηείηαη .
Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ :
· Παξαγγειία ησλ θαξηώλ Brevet θαη ελδερνκέλσο, ελόο αλακλεζηηθνύ κεηαιιίνπ. Τν ζρήκα
ηνπ κεηαιιίνπ αιιάδεη ην έηνο κεηά από ην P.B.P. θαη ηζρύεη γηα 4 ρξόληα.
Λίγεο εκέξεο πξηλ :
· Εηνηκάζηε ηηο θάξηεο Brevet ( πιεξνθνξίεο γηα ην brevet θαη ηνπο ειέγρνπο ) .
· Σπκπιεξώζηε ηηο θάξηεο Brevet γηα ηνπο πξνεγγεγξακκέλνπο πνδειάηεο (πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην ζπκκεηέρνληα θαη ην ζύιινγό ηνπ) .
Πξηλ από ηελ έλαξμε :
· Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζε θάζε πνδειάηε ηνπο θαλόλεο brevet. Οη πνδειάηεο
πξέπεη λα εμνηθεησζνύλ κε ηνπο θαλόλεο, θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε απηνύο .
· Οη πνδειάηεο εγγξάθνληαη ζηελ εθδήισζε κε ηελ ζπκπιήξσζε, κηαο θόξκαο εγγξαθήο .
· Οη εγγεγξακκέλνη πνδειάηεο ιακβάλνπλ κηα ζπκπιεξσκέλε θάξηα brevet θαη έλα θύιιν
δηαδξνκήο.
· Οη δηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ζθξαγίζνπλ ηηο θάξηεο brevet ησλ πνδειαηώλ θαη λα
ζεκεηώζνπλ ηελ ώξα ηεο αλαρώξεζεο από ην ζεκείν εθθίλεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Brevet:
· Σε θάζε ζεκείν ειέγρνπ νη δηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνπλ ηηο θάξηεο δηαδξνκήο ησλ
πνδειαηώλ θαη λα ζεκεηώλνπλ ην ρξόλν ηεο άθημήο ηνπο ζην ζεκείν ειέγρνπ.
· Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζεκεία ειέγρνπ δελ παξεπξίζθεηαη κέινο ηεο δηνξγάλσζεο
επηηξέπεηαη λα ζπκβεί έλα από ηα παξαθάησ:
(1) Να ζηαιεί κηα θάξηα από ηαρπδξνκείν ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ
ώξα, ην όλνκα, ην επώλπκν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πνδειάηε (ε νπνία ζα ειεγρζεί θαηά ηελ
παξαιαβή ηεο από ηνλ δηνξγαλσηή γηα ηελ ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ),
(2) Να πξνζθνκηζηεί ε απόδεημε από έλα θαηάζηεκα ή θάπνηα άιιε απόδεημε αγνξάο κε
εγγεγξακκέλε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα, ή
(3) Να γξαθνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα πξνθαζνξηζκέλν θαη αλαγλσξίζηκν νξόζεκν
(δηαθξηηηθό ζεκείν) ή πηλαθίδα ζηελ θάξηα brevet, θαζώο θαη ε ώξα θαη εκεξνκελία.

Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα επηινγή επηηξέπεηαη γηα έλα δεδνκέλν ζεκείν
ειέγρνπ.
Σηνλ ηεξκαηηζκό:
-Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα επαιεζεύεη όηη ε θάζε θάξηα έρεη ηα εμήο:


κηα ζθξαγίδα από θάζε έλα από ηα ζεκεία ειέγρνπ



ηελ ώξα άθημεο ζε θάζε ζεκείν ειέγρνπ



ηελ επηινγή κεηαιιίνπ ζπκπιεξσκέλε



ηελ ππνγξαθή ηνπ αλαβάηε.

-Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ brevet θαη λα ην ζεκεηώζεη ζηελ
θάξηα δηαδξνκήο ηνπ αλαβάηε ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν.
-Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεη όιεο ηηο θάξηεο brevet, κέρξη λα ιάβεη ηα
απηνθόιιεηα homologation.
Μεηά ην Brevet:
-Οη δηνξγαλσηέο ζα πξέπεη λα ζπλνςίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ brevet εληόο 10 εκεξώλ από
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδήισζεο.
Οη πεξηιήςεηο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ζηελ θόξκα πνπ απαηηείηαη από ηνλ εθπξόζσπν
ηεο ACP. Η πεξίιεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ πνδειαηώλ πνπ έρνπλ
νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην brevet. Η πεξίιεςε ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ην ρξόλν
θάζε πνδειάηε γηα ην brevet θαη έλα Χ ζηε ζηήιε «κεηάιιην» αλ ν πνδειάηεο έρεη αγνξάζεη
κεηάιιην. Ο ACP θσδηθόο ηνπ club ζην νπνίν αλήθεη ν πνδειάηεο, ζα πξέπεη επίζεο λα
ζπκπεξηιεθζεί. Ο εθπξόζσπνο ηεο ACP, ζα πξέπεη λα ζπλνςίζεη όια ηα απνηειέζκαηα brevet
εληόο 30 εκεξώλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθδήισζεο. Οη πεξηιήςεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ
θόξκα πνπ απαηηείηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηεο ACP γηα ηα BRM.
-Τπρόλ δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ηνπ brevet ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηνπο πνδειάηεο
ηπραία ή κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζύκθσλα κε ην επώλπκν θαη όρη κε ηε ζεηξά άθημεο ησλ
πνδειαηώλ ή ηνλ ζπλνιηθό ρξόλν πνπ έρεη παξέιζεη. Δώζηε πξνζνρή ζηνπο θσδηθνύο ACP νη
νπνίνη είλαη έμη (6) ςεθία, γηα θάζε πνδειάηε, αθόκε θαη γηα πνδειάηεο πνπ δελ ππάγνληαη ζε
θάπνην ζύιινγν. Η ιίζηα ησλ θσδηθώλ ACP, είλαη δηαζέζηκε από ηνλ ππεύζπλν ηεο ACP γηα ηα
BRM ή ζηνλ εθπξόζσπν ηεο ACP.
Οη δηνξγαλσηέο νη νπνίνη δηνξγαλώλνπλ κηα BRM εθδήισζε γηα πξώηε θνξά πξέπεη επίζεο λα
ζηείινπλ όιεο ηηο θάξηεο brevet. Η ππνρξέσζε απηή επηηξέπεη ζηνλ εθπξόζσπν ηεο ACP λα
βεβαησζεί όηη ν δηνξγαλσηήο έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηνπο θαλόλεο BRM θαη ηνπο έρεη
εθαξκόζεη ζσζηά. Κάζε δηνξγαλσηήο ηεο εθάζηνηε BRM εθδήισζεο, ελδέρεηαη λα θιεζεί λα
ππνβάιεη ηηο θάξηεο brevet γηα επαλεμέηαζε από ηελ ACP.
Ο εθπξόζσπνο ηεο ACP ζα επαλεμεηάζεη ηα απνηειέζκαηα brevet πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο
δηνξγαλσηέο θαη ζα βεβαησζεί όηη ηα brevets έρνπλ εθηειεζηεί νξζά. Μεηά από ηνλ έιεγρν, έλα
αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ brevet πνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ δηνξγαλσηή, ζα πξέπεη λα
επηζηξαθεί. Τν ζπκπιεξσκέλν αληίγξαθν ζα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκό πηζηνπνίεζεο ηνπ θάζε
αλαβάηε.
Έλα απηνθόιιεην κε ηνλ ίδην αξηζκό πηζηνπνίεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη. Εάλ έρεη γίλεη
παξαγγειία κεηαιιίσλ επίζεο ζα απνζηαινύλ. Τα απηνθόιιεηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο

θάξηεο brevet ησλ πνδειαηώλ ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν.
Οη ζπκπιεξσκέλεο θάξηεο θαη ηα αγνξαζκέλα κεηάιιηα ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα
επηζηξαθνύλ ζηνπο πνδειάηεο από ηνλ δηνξγαλσηή.

