yang independen dan berfungsi. Warna putih untuk lampu depan dan
merah untuk lampu belakang. • Setiap peserta disarankan memiliki
suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan untuk sepedanya sendiri.
Peserta wajib mengenakan helm dan perlengkapan safety yang
diperlukan. • Untuk faktor keamanan, penyelenggara bisa melakukan
pengujian terhadap kelayakan sepeda dan peralatan pendukung
lainnya. Semua sepeda wajib menggunakan Rem depan / Belakang.

Regulasi dan Tata Tertib Umum
Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021
Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021 diselenggarakan oleh
Audax Randonneurs Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk
masyarakat Indonesia yang sehat. Selain itu sebagai langkah untuk
mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
Peserta
Setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
Asing berhak menjadi peserta Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021
• Peserta berbadan sehat, tidak memiliki penyakit yang
membahayakan kesehatannya maupun peserta lain. • Peserta
berusia 18 tahun ke atas. • Peserta yang berusia di bawah 18 tahun
harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan harus didampingi
selama perjalanan oleh orang tuanya atau yang telah diberikan
tanggung jawab. • Memenuhi kriteria atau kualifikasi yang ditentukan
oleh penyelenggara sesuai aturan yang berlaku.
• Untuk faktor kemanan, penyelenggara bisa melakukan pengujian
kemampuan bersepeda peserta.
Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021
Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021 bukanlah lomba / balapan
namun memiliki batas waktu. • Keberhasilan peserta ditentukan
dari kemampuan menyelesaikan jalur dalam batas waktu yang telah
ditentukan. • Batas waktu maksimal untuk jarak 300 km adalah 20 jam
& untuk jarak 100km adalah 6.5 jam • Perjalanan bebas dilakukan
dalam peloton (kelompok) maximal 5 orang. maupun sendiri. •
Aturlah kecepatan dan waktu istirahat sesuai kemampuan. • Peserta
dianjurkan mengenakan Reflective Triangle/Vest dan nomer untuk
sepeda yang telah dibagikan oleh penyelenggara. • Peserta yang
tidak memasang identitas event, yaitu nomer peserta akan dianggap
bukan sebagai peserta. Kartu BRM (Brevet Card) jangan sampai
hilang/rusak. • pada tiap Control Point peserta wajib scan QR Code
dan mengisi form & selfie di lokasi Control Point.
Jalur
Pelajari route dengan baik. Rute yang telah dikirimkan bisa dilihat
dengan aplikasi GPX Viewer dan Ride With GPS. Aktifkan Strava
untuk merekam aktivitas bersepeda Anda. Bekasi Ultra Cycling
Challenge 2021 300 km (BRM) & 100 km (Non BRM). • Semua
peserta harus mengikuti rute yang ditentukan penyelenggara (file
gpx) Jalur memiliki beberapa Control Point dan Secret Control
Point. Tiap checkpoint memiliki waktu buka dan tutup. • Jika peserta
meninggalkan rute, harus kembali ke rute jelajah di titik yang sama
ketika dia meninggalkan rute dan meneruskan perjalanan sesuai
dengan rute yang ditentukan. Sepanjang jalur tidak ada Standing
Marshal maupun Road Sign. (rute dapat diunduh dari website
www.randonesia.org)
Sepeda dan Peralatan
Peserta dapat menggunakan sepeda tipe apa pun (Road Bike/Hybrid/
Mountain Bike/Sepeda Lipat) selama menggunakan tenaga manusia
dan tidak menggunakan batre, motor atau mesin penggerak lain. •
Sepeda harus dilengkapi dengan lampu depan dan lampu belakang

Dukungan Logistik dan Kesehatan
Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021
adalah unsupported event (gowes madiri)
Perilaku Bersepeda
Peserta harus mematuhi peraturan berkendaran di jalan raya.
Peserta harus bersepeda secara santun, sportif dan tidak
membahayakan peserta lain. • Peserta dilarang bersepeda secara
agresif. • Jika kondisi jalan tidak memungkinkan peserta untuk
mematuhi aturan berkendara di jalan raya, peserta harus sebisa
mungkin melakukan hal-hal yang tidak membahayakan peserta
lain maupun pengguna jalan lain. • Setiap peserta harus bersepeda
sendiri • Peserta wajib mengunakan masker / buff • Peserta
wajib untuk jagajarak sesuai peraturan yang ada • Peserta wajib
mengindahkan petunjuk dari penyelenggara.				
							
Kehilangan dan Klaim
Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan
harta benda peserta yang terjadi selama jelajah berlangsung. •
Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala klaim kerugian
atau kerusakan yang dialami peserta untuk kerusakan harta benda
yang terjadi sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan, baik
yang diakibatkan oleh kelalaian peserta lain atau musibah yang
mungkin terjadi.
Kecelakaan dan Kematian
Disarankan memiliki asuransi seperti BPJS atau yang sejenisnya.
Hadiah
Tiap peserta akan mendapatkan medali sesuai kategori yang diikuti •
BRM untuk peserta 300 km yang finish di bawah COT
Dokumentasi
Hasil dokumentasi, baik foto maupun video, yang dihasilkan
penyelenggara Bekasi Ultra Cycling Challenge 2021 selama acara
berlangusng bisa digunakan oleh penyelenggara, tanpa kewajiban
membayar kompensasi, untuk kebutuhan publikasi seluruh media
maupun kebutuhan promosi dan pemasaran program.
Peralatan Pribadi Yang Perlu Disiapkan
Masker • Hand Sanitizer • Ban dalam cadangan dan peralatan
penggantian ban dalam • Toolkit dan pompa tangan • Jas hujan •
Baterai cadangan atau powerbank untuk lampu depan/belakang • Arm
warmer • Tabir surya dengan SPF tinggi • Obat-obatan dan makanan
pribadi.
Tambahan
• Peserta wajib gunakan masker.
• Peserta wajib menjaga kebersihan / cuci tangan.
• Peserta wajib jagajarak.
• Peserta dilarang bergerombol pada saat istirahat / di checkpoint.
• Peserta wajib menjalankan protokol covid 19 setempat / wilayah.
• Peserta Finisher 300 km & 100 km wajib memberikan data melalui
email GPX File / Link Strava / Garmin dan Foto sesuai titik yang
ditentukan.

