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Editorial 
 

Autor: Iulian ENE, reprezentant național al 

Audax Club Parisien & Les Randonneurs Mondiaux 

 

 

 

Sezonul 2020 a fost cel de-al 7-lea de când în România sunt organizate 

evenimente ale ciclismului de anduranță, cunoscute sub numele de brevete 

de anduranță. După ce, începând cu 2014, sezon după sezon, trendul a fost 

unul de creștere progresivă, pandemia COVID-19 și-a pus amprenta și pe 

participarea cicliștilor la brevete, constatându-se la finalul sezonului o 

diminuare semnificativă a numărului total de brevete obținute de cicliștii 

români comparativ cu sezonul anterior. 

Împreună cu o parte din Reprezentanții Regionali am reușit să găsim 

formate de organizare a evenimentelor, adaptate astfel încât să fie 

respectate restricțiile impuse de criza sanitară, iar, la finalul sezonului 

2020, Randonneurs România s-a situat din punct de vedere al numărului 

total de brevete obținute de cicliștii români pe locul al 2-lea în ierarhia 

organizatorilor din Europa (pentru a 3-a oară în ultimii 4 ani), respectiv pe 

locul al 5-lea în lume (după ce, timp de 3 ani la rând, ne-am situat pe locul 

al 10-lea). 

În contextul prelungirii crizei sanitare, sezonul 2021 începe sub zodia 

restricțiilor luate de autoritățile din România, dar cu apariția primului 

număr al revistei dedicate ciclismului de anduranță românesc – 

RandonNews.RO, precum și cu speranța că o dată cu sosirea lunilor de 

vară, brevetele și turele de anduranță vor reveni la formatul de organizare 

tradițional. 

Lanț întins, vânt din spate și anduranță la maximum în sezonul 2021! 
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Calendarul sezonului 2021 

 

În sezonul 2021 al ciclismului de anduranță, Randonneurs România va 
organiza următoarele evenimente: 
 

Nr.crt. Data Evenimentul 
1 07.03.2021 GFR 050 

2 14.03.2021 GFR 075 

3 21.03.2021 GFR 100 

4 27.03.2021 GFR 150 

5 28.03.2021 GFR 050/075/100/150 

6 03.04.2021 BRM 200 

7 24.04.2021 BRM 300 

8 08.05.2021 Fleche/Trace 

9 08.05.2021 Fleche-Pop 

10 15.05.2021 BRM 400 

11 29.05.2021 BRM 600/1000 

12 12.06.2021 BRM 600 

13 19.06.2021 BRM 1200+ (RO-Velo 360° Tour) 

14 24.07.2021 GFR 250 

15 31.07.2021 24H VELO RO 

16 07.08.2021 GFR 300+ (Turul Munteniei) 

17 28.08.2021 375 Epic Tour GFR 

18 11.09.2021 BRM 200/300/400/600/1000 

19 25.09.2021 BRM 1200+ (RO-1200 Randonneur) 

20 25.09.2021 GFR 250 

21 02.10.2021 GFR 150 

22 03.10.2021 GFR 050 

23 09.10.2021 GFR 100 

24 10.10.2021 GFR 075 

25 Permanent Super GRandonnee 

26 Permanent GRRtY 

27 Permanent Arrow-Pop 

28 Permanent GFP 050/075/100/150/250 

29 Permanent Super Randonnee 

30 Permanent RoRRtY 

31 Permanent Arrow/Dart 

32 Permanent BRP 200/300/400/600/1000 

* Notă: Evenimentele pot suferi modificări, atât ca planificare, cât și ca variantă de 
organizare, în funcție de restricțiile impuse de autorități în contextul actualei pandemii 
COVID-19. 

Pentru evenimentele organizate de către Reprezentanții Regionali în alte 
zone din România, calendarul acestora poate fi consultat la adresa de site 
următoare: https://randonneurs.ro/calendar-evenimente-2021. 
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Din istoria mondială a ciclismului de anduranță 

(episodul 1) 

 

Ciclismul de anduranță este o 
ramură a ciclismului de șosea, 
practicat pe distanțe lungi și 
foarte lungi. 

Izvoarele istorice ale acestei 
ramuri a ciclismului se regăsesc în 
Franța si Italia, la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Astfel, în anul 
1891, era organizată prima ediție a 
turei Paris-Brest-Paris (PBP), pe 
distanța de 1200 de km, terminată 
cu success de 99 de cicliști din cei 
207 care se aliniaseră la start. 

Primele ediții ale turei erau 
organizate sub formă de 
competiție, cu clasament al 
participanților. 

În 12 iunie 1897, în Italia, 
mai mulți cicliști italieni 
parcurgeau distanța dintre Roma și 
Napoli de 230 de km într-o singură 
zi, iar din cauza condițiilor dificile 
ale acelor vremuri, efortul lor a 
fost considerat “audacious”, care 
în latină se traduce “audax”, 
semnificând un spirit îndrăzneț, 
temerar, curajos. Astfel, a apărut 
clubul Audax Italiano. Totodată, 
termenul “audax” definea distanța 
parcursă în 14 ore, de la răsărit 
până la apus, de către un ciclist, 
un alergător, un înotător sau chiar 
un simplu călător. 

La început, din cauza 
eforturilor financiare și materiale 
foarte mari pe care le presupunea 

organizarea unui astfel de 
eveniment, edițiile turei PBP 
aveau loc la distanță de 10 ani. 

După ce în anul 1903, Henri 
Desgrange organizase prima ediție 
a Turului Franței, un an mai târziu, 
în anul 1904, acesta a 
înființat Audax France, iar, la 30 
noiembrie în același an, conferea 
lui Audax Club Parisien autoritatea 
de a certifica parcurgerea turelor 
de anduranță, denumite brevete, 
dupa reguli bine stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Episodul 2 al istoriei va apărea în 
numărul următor al revistei) 
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Din istoria națională a ciclismului de anduranță 

(episodul 1) 

 

În anul 2013, a fost creat la 
Arad, de către Ladislau Torok, 
organizația națională Randonneurs 
România. În anul 2014, au fost 
organizate primele brevete clasice 
în România, fiind acordate 164 de 
certificate de omologare (81 
pentru BRM200, 55 pentru BRM300, 
20 pentru BRM400 și 8 pentru 
BRM600) și 7 titluri de Super 
Randonneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2015, an în care 
urmare a participării la brevetele 
organizate în România, au fost 
prezenți și 9 cicliști români în 
premieră la Paris-Brest-Paris (PBP), 
au fost acordate 229 de certificate 
de omologare (121 pentru BRM200, 
63 pentru BRM300, 26 pentru 
BRM400 si 19 pentru BRM600) și 15 
titluri de Super Randonneur, dintre 
care Ioan Suciu și Ovidiu Daniel 
Tamba, ambii cicliști din Arad, 
obținand titlul pentru a doua oară. 

 

 

În anul 2016, sunt organizate 
pentru prima dată brevete în 
capitala României, de către 
Asociația Adevărații VeloPrieteni, 
inclusiv în premieră pentru ciclismul 
de anduranță românesc, brevetul de 
1000 de km, pe un traseu foarte 
dificil, incluzând cele două șosele 
alpine, Transfăgărășanul și 
Transalpina, cu o diferență de 
nivel de peste 10000 de metri. Au 
fost acordate 622 de certificate de 
omologare (327 pentru BRM200, 148 
pentru BRM300, 75 pentru BRM400, 
66 pentru BRM600 și 6 pentru 
BRM1000) și 46 de titluri de Super 
Randonneur, dintre care Cristian 
Soare din București și Marius Socaci 
din Arad obțineau acest titlu pentru 
a doua oară. Totodată, trei cicliști, 
Daniel Tănase, Marius Negrilă și 
Remus Isac au reușit în același 
sezon să termine cu succes toate 
cele 5 brevete clasice. 

 

 

 

 

 

 

 

(Episodul 2 al istoriei va apărea în 
numărul următor al revistei) 
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Organizarea brevetelor în România 

 

Coordonarea organizării și desfășurării brevetelor și turelor de anduranță în 
România este realizată de către Reprezentantul Național al Audax Club Parisien 
și al Les Randonneurs Mondiaux. În perioada 2013-2016, acesta a fost Ladislau 
TOROK, cel care a creat și organizația Randonneurs România. 

Începând cu sezonul 2017, Reprezentantul Național este Iulian ENE, în 
asociere cu Asociația Adevărații VeloPrieteni, fiind și cei care organizează 
brevetele și turele de anduranță, atât clasice, cât și populare, în zona București. 

În diverse regiuni din țară organizarea brevetelor sub coordonarea 
Reprezentantului Național este realizată de către următorii Reprezentanți 
Regionali: 

- la Arad, brevete clasice, de Ioana Cristina GHEORGHE în asociere cu 
Asociația Ultra până la capăt, și brevete populare, de Raul Manuel MOCUȚA în 
asociere cu Asociația Racing Bike Pro Arad; 

- la Buzău, brevete clasice, de Cristian MĂNĂILĂ în asociere cu Asociația 
Club Sportiv Penteleu Buzău; 

- la Cluj Napoca, brevete clasice și populare, și la Zalău, brevete 
populare, de Gheorghiță IACOB în asociere cu Asociația Club Sportiv Napoca 
Cycling Plus PDGI; 

- la Constanța, brevete clasice, de Florian Dragoș CONSTANTIN în 
asociere cu Asociația Clubul de Ciclism BikeRehab Constanța; 

- la Craiova, brevete clasice, de Cristian LEU în asociere cu Asociația 
Craiova Cycling Team; 

- la Iași, brevete clasice și populare, de Paul POPA, cu sprijinul Club 
Sportiv Piciu Team Iași; 

- la Miercurea Ciuc, brevete clasice, de Ionuț Cătălin BOGDAN în asociere 
cu Asociația Randonneurs Miercurea Ciuc; 

- la Reghin, brevete clasice, de Vajai FERENC în asociere cu Asociația 
Adevărații VeloPrieteni; 

- la Sibiu, brevet clasice, de Florian Marius BOARNICI și Ciprian GIURGIU 
în asociere cu Asociația Randonneurs Transylvania; 

- la Târgu Mureș, brevete clasice și populare, de Steliana Margareta CIREȘ 
în asociere cu Asociația Adevărații VeloPrieteni. 

Datele de contact ale organizatorilor se regăsesc pe paginile 
reprezentanților regionali pe website-ul www.randonneurs.ro. 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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Sezonul 2020 al ciclismului de anduranță românesc 

 

A. Brevete și ture de anduranță clasice 

În sezonul 2020, cicliștii români au obținut 932 de brevete clasice, 8 dintre 
acestea în străinătate și 924 de brevete în România, în cadrul evenimentelor 
organizate de Reprezentantul Național și Reprezentanții Regionali, astfel: 

1. București – 724 brevete 

2. Buzău – 61 brevete 

3. Iași – 60 brevete 

4. Sibiu – 32 brevete 

5. Cluj Napoca – 26 brevete (15 pentru tura de anduranță Fleche) 

6. Târgu Mureș - 21 brevete 

 

B. Brevete și ture de anduranță populare 

În sezonul 2020, cicliștii români au obținut 767 de brevete populare, în 
cadrul evenimentelor organizate de Reprezentantul Național și Reprezentanții 
Regionali, astfel: 

1. București – 605 brevete 

2. Cluj Napoca și Zalău – 80 brevete 

3. Arad – 44 brevete 

4. Târgu Mureș - 38 brevete 

 

C. Clasamentul Reprezentanților Regionali 

Clasamentul Reprezentanților Regionali, realizat pe baza numărului total 
de kilometri rezultați din însumarea brevetelor clasice și populare obținute în 
cadrul evenimentelor organizate în sezonul 2020, este următorul: 

1. Buzău – 21.300 km 

2. Iași – 21.000 km 

3. Cluj Napoca și Zalău – 17.125 km 

4. Sibiu – 9.600 km 

5. Târgu Mureș - 9.425 km 

6. Arad – 6.200 km 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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Hall of Fame - RANDONNEURS ROMÂNIA 
 

După cei 7 ani de brevete organizate în România, datorită contribuției aduse 
la promovarea acestei ramuri sportive sau a rezultatelor deosebite înregistrate, 
următoarele persoane au fost incluse în Hall of Fame – RANDONNEURS ROMÂNIA: 

- Ladislau TOROK, Reprezentantul Național al Audax Club Parisien în perioada 2013-

2016 și fondatorul organizației Randonneurs România în anul 2013, organizator al primelor 
brevete ale ciclismului de anduranță în România; 

- Iulian ENE, președintele Asociației Adevărații VeloPrieteni, Reprezentantul Național al 

Audax Club Parisien și Les Randonneurs Mondiaux în perioada 2017-prezent, organizator al primelor 
brevete ale ciclismului de anduranță la București, al primelor brevete de 1000 de km și 1200+ km, 
al primei ture de anduranță pe echipe Fleche / Trace National, al primei ture de anduranță Super 
Randonnee în România, creator al seriilor de brevete Romanian Randonneur Round the Yearși și al 
conceptului de brevete populare Gran Fondo România; a reprezentat în premieră România la Paris-
Brest-Paris (alături de alți 8 cicliști români la ediția din 2015), dublu câștigător al brevetului la Paris-
Brest-Paris, primul ciclist român care a obținut titlurile Randonneurs 5000 (deține 2 astfel de titluri) 
și Randonneurs 10000, deținător al unui titlu Brevet 25000, 5 titluri Super Randonneur, 4 titluri 
Ultra Randonneur, al unui titlu Randonn’OR, al unui titlu Grimp’OR și al unui titlu AAA; 

- Cristina BERNA (decedată în anul 2020), cea mai titrată ciclistă de anduranță a 

României, 21.040 km brevetați în cadrul a 55 de brevete și ture de anduranță, prima ciclistă din 
România care a obținut titlurile Randonneur 5000 și Randonneur 10000, 4 titluri Randonn’OR, 5 titluri 
Grimp’OR, un titlu AAA, 2 titluri Randonneur of the Year, 4 titluri Super Randonneur, 2 titluri Ultra 
Randonneur, deținătoarea recordului absolut pentru cicliștii din România a brevetelor obținute 
pentru turele de anduranță Super Randonnee (5 brevete în regim Randonneur și un brevet în regim 
Turist), deținătoarea în prezent a titlului The Wall (73,00 de puncte AAA); 

- Cristian SPÎNU, pentru suportul oferit organizării evenimentelor ciclismului de 

anduranță, inclusiv pentru participarea echipei României la Paris-Brest-Paris (ediția din 2019), a 
obținut un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, un titlu Super RoRRtY, un titlu 
Grimp’OR, 3 titluri Super Randonneur, 3 titluri Ultra Randonneur, și este deținătorul în prezent al 
titlului ”Cristina BERNA” (265.800 metri diferență de nivel în 132 de brevete); 

- Dragomir ȚIȚEI, primul ciclist român care a obținut titlurile Super RoRRtY și 5xSuper 

Randonnee, deținător a două titluri ISR – International Super Randonneur, printre care primul 
ciclist român care a obținut acest titlu în varianta ISR 1200, primul ciclist român care a parcurs 8 
brevete din categoria BRM 1200+ în 6 țări și pe două continente, deținător al unui titlu 
Randonneur 5000, al unui titlu Randonn’OR și al unui titlu Grimp’OR; 

- Marius SOCACI, a obținut 2 titluri Randonneur 5000, 2 titluri Randonneur 10000, un titlu 

Brevet 25000, 6 titluri Super Randonneur, 5 titluri Ultra Randonneur, un titlu Randonn’OR, un titlu 
Grimp’OR, 4 brevete BRM1200+ dintre care 2 la PBP; 

- Eugen VLAD, deținătorul în prezent al titlului ”Laci TOROK” (39.780 km în 129 de brevete 

și ture de anduranță), a obținut un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, 7 titluri Super 
Randonneur, 6 titluri Ultra Randonneur, un titlu Randonn’OR și un titlu Randonneur of the Year; 

- Cristian MĂNĂILĂ - un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, 4 titluri Super 

Randonneur și 4 titluri Ultra Randonneur, fiind cel mai performant Reprezentant Regional în sezonul 2020; 

- Virgil RADU - un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, 5 titluri Super 

Randonneur și 3 titluri Ultra Randonneur; 

- Petre POPA și Răzvan SZABO - un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, 3 

titluri Super Randonneur și 3 titluri Ultra Randonneur; 

- Daniel TĂNASE - un titlu Grimp’OR, 5 titluri Super Randonneur și 4 titluri Ultra Randonneur; 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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- Cosmin ȘERBAN - un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur 10000, 2 titluri Super 

Randonneur și 2 titluri Ultra Randonneur; 

- Adrian ALECU, primul ciclist român care a obținut un titlu International Super Randonneur, 

ulterior, obținându-l și pe al doilea, a obținut un titlu Randonneur 5000, un titlu Randonneur of the 
Year, un titlu Super RoRRtY, 4 titluri Super Randonneur și 4 titluri Ultra Randonneur; 

- Bogdan CEAPRAGA, pentru suportul oferit organizării evenimentelor ciclismului de 

anduranță în calitate de vicepreședinte al Asociației Adevărații VeloPrieteni, a obținut un titlu 
Randonneur 5000, 5 titluri Super Randonneur, 3 titluri Ultra Randonneur și un titlu AAA; 

- Ovidiu TAMBA - un titlu Randonneur 5000, 6 titluri Super Randonneur, un titlu Randonn’OR 

și un titlu Grimp’OR; 

- Simona GRIGORE - un titlu Randonneur 5000, 3 titluri Super Randonneur, 2 titluri Ultra 

Randonneur, un titlu Randonn’OR, un titlu Randonneur of the Year; 

- Cristian RADU - un titlu Randonn’OR, un titlu Randonneur of the Year, un titlu Grimp’OR, un 

titlu AAA, 3 titluri Super Randonneur și un titlu Ultra Randonneur; 

- Florian BOARNICI - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, 3 titluri Super Randonneur 

și 3 titluri Ultra Randonneur și 2 brevete la PBP; 

- Marius NEGRILĂ - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, 3 titluri Super Randonneur și 

3 titluri Ultra Randonneur; 

- Remus ISAC - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, 2 titluri Super Randonneur și 2 

titluri Ultra Randonneur; 

- Marian BABEȘ - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, 3 titluri Super Randonneur și un 

titlu Ultra Randonneur; 

- Ștefan HODI - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, 2 titluri Super Randonneur și un 

titlu Ultra Randonneur; 

- Viorel PICIU și Paul TCHOUALA - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR, un titlu 

Super Randonneur și un titlu Ultra Randonneur; 

- Florian Romulus BUTUC și Ioan SUCIU - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR și 2 

titluri Super Randonneur; 

- Lidia TERIȘ, Oana TRIF, Mariana TOTH, Adrian DANĂILĂ, Iosif GERGELY, Norbert 
KERTESZ și Andrei Nicolae NĂPĂU - un titlu Randonn’OR, un titlu Grimp’OR și un titlu Super Randonneur; 

- Mădălin RESCEANU - un titlu AAA, 3 titluri Super Randonneur și 3 titluri Ultra Randonneur; 

- Bogdan BRAGARU - un titlu AAA, un titlu Super Randonneur și un titlu Ultra Randonneur; 

- Luminița IONEL și Grațiana DUNCĂ - un titlu Randonn’OR și un titlu Grimp’OR; 

- Severian CRAIU - un titlu Grimp’OR; 

- Ovidiu NODEA - 4 brevete BRM1200+ dintre care 2 la PBP; 

- Florin MUNTEANU, pentru promovarea brevetelor, a obținut 3 titluri Super Randonneur și 

un titlu Ultra Randonneur; 

- Sorin DRAGOMIR, pentru suportul oferit organizației Randonneurs România, a obținut 3 titluri 

Super Randonneur și 2 titluri Ultra Randonneur; 

- Carolin, Livia, Crișan și Elice RĂDULESCU, Oana BERENY, Timeea, Andrei și Ovidiu 
PÎRVULESCU, Laurențiu ENE, Georgeta, Marcel și Andreea VÂLCEA, Adriana și Valentin 
TURCUMAN, Maria și Florin IORDACHE, Elisabeta CEAPRAGA, Clara MĂRCULESCU (Asociația 
Eastern Danube Convention & Visitors Bureau), Ramona NIȚĂ (C.I.T. Breaza), Răzvan CRISTEA 
(La Fontanella - Predeal), Emil CONSTANTINESCU (La Partid – Lehliu Gară), Cosmin CIORMAN, 
Darius GAGIU, Gabriela POIANĂ și Oana DRAGOMIR pentru suportul oferit organizării brevetelor și 
turelor de anduranță de către Randonneurs România. 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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Clubul Randonneurs România 

 

Asociația Adevarătii VeloPrieteni, în calitate de Reprezentant Național al 
Audax Club Parisien și Les Randonneurs Mondiaux, a înființat în anul 2018 
Clubul Randonneurs România, dedicat cicliștilor de anduranță. 

Clubul Randonneurs România a fost înființat din dorința de a găsi 
modalitatea optimă de comunicare directă cu participanții la evenimentele 
ciclismului de anduranță, de a dezvolta o relație de lungă durată între 
organizator și ciclist și, nu în cele din urmă, ca o recomandare a Audax Club 
Parisien potrivit căreia cicliștii care participă la brevetul Paris-Brest-Paris să 
aibă calitatea de membri ai clubului Reprezantantului Național, inclusiv pe 
timpul participării la brevetele de calificare pentru evenimentul din Franța, 
precum și la celelalte evenimente ale ciclismului de anduranță. 

Membrii ai Clubului Randonneurs România pot deveni toți cicliștii care 
aderă la scopul clubului și care sprijină material și moral realizarea obiectivelor 
acestuia. Calitatea de membru al Clubului Randonneurs România se obține în 
urma completării unei cereri de adeziune, efectuării plății unei taxe de înscriere 
în cadrul clubului după validarea cererii de adeziune și, ulterior, efectuării plății 
cotizației anuale. În calitate de membru al Clubul Randonneurs România, 
fiecare dintre aceștia au parte de beneficii, drepturi și obligatii. Detalii despre 
cum poți deveni membru al Clubului Randonneurs România pot fi consultate pe 
site-ul nostru: https://randonneurs.ro/regulament-club-rr. 

Până în prezent, 118 cicliști au aderat la Clubul Randonneurs România, 
dintre care următorii au devenit membrii onorifici pe viață: 

- Cristian SPÎNU (pentru suportul oferit ciclismului de anduranță românesc) 

- Iulian CURICUȚĂ 

- Florin MUNTEANU 

- Petre POPA 

- Ovidiu Corneliu IOANAȘ 

- Ovidiu NODEA 

- Gheorghe Ilie TINCU 

- Marin POPA 

- Cristina BERNA (post-mortem) 

 

 

  

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
https://randonneurs.ro/regulament-club-rr
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Ordinul ”CAVALERII RANDONNEURS” 

 

Ordinul ”Cavalerii Randonneurs” - distanța totală (D) adunată de către 
fiecare ciclist de anduranță, atât în brevetele și turele clasice, cât și în cele 
populare, transformată în grade de ”cavaler randonneur”. 

După cele 7 sezoane de anduranță (2014-2020), situația este următoarea: 

A. 9 cicliști au obținut gradul ”Randonneur cu 3 stele”, pentru 20.000 km 
< D < 50.000 km; 

B. 32 de cicliști au obținut gradul ”Randonneur cu 2 stele”, pentru 
10.000 km < D < 20.000 km; 

C. 52 de cicliști au obținut gradul ”Randonneur cu 1 stea”, pentru 5.000 
km < D < 10.000 km. 

Situația nominală a cicliștilor poate fi consultată pe pagina de pe site-ul 
nostru: https://randonneurs.ro/ordinul-cavaler-randonneur. 

 

Ordinul ”SHUT UP LEGS!” 

 

Ordinul ”Shut Up Legs!” - diferența de nivel (DN)  adunată de fiecare 
ciclist de anduranță, atât în brevetele și turele clasice, cât și în cele populare, 
transformată în grade de ”cățărător”. 

După cele 7 sezoane de anduranță (2014-2020), situația este următoarea: 

A. 3 cicliști au obținut gradul de comandor (200.000 m < DN < 500.000 m); 

B. 8 cicliști au obținut gradul de ofițer (100.000 m < DN < 200.000 m); 

C. 34 de cicliști au obținut gradul de maestru (50.000 m < DN < 100.000 m). 

Situația nominală a cicliștilor poate fi consultată pe pagina de pe site-ul 
nostru: https://randonneurs.ro/titluri-ordinul-shut-up-legs. 

                                  

 

                                                 

 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
https://randonneurs.ro/ordinul-cavaler-randonneur
https://randonneurs.ro/titluri-ordinul-shut-up-legs
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Brevete și ture de anduranță populare 

 

A. Gran Fondo România (GFR) 

În sezonul 2020, cicliștii români au obtinut 725 de certificate de brevetare 
în cadrul brevetelor populare de anduranță organizate la București (563), Arad 
(44), Cluj Napoca (53), Târgu Mureș (38) și Zalău (27), inclusiv cele parcurse în 
cadrul seriilor GRandonneur Round the Year, astfel: 

- 242 pentru GFR 050; 

- 151 pentru GFR 075; 

- 156 pentru GFR 100; 

- 108 pentru GFR 150; 

- 38 pentru GFR 250; 

- 30 pentru GFR 300+. 

În baza acestor brevete, 87 de cicliști au obținut 92 de titluri Super 
GRandonneur, respectiv 31 de cicliști au obținut 33 de titluri Ultra 
GRandonneur, iar 9 cicliști, prin obținerea cel puțin a câte unui brevet popular 
din fiecare categorie în cadrul evenimentelor organizate la București, au primit 
Cupa AV Ultra GRandonneur. 

5 dintre cicliști (Adrian Romulus ALECU, Zoltan Deszo RACZ, Ovidiu 
Corneliu IOANAȘ, Cornelia Florentina SUHAN și Ionela VORONEANU) au 
obținut câte 2 titluri Super GRandonneur, iar 2 dintre aceștia (Adrian Romulus 
ALECU și Zoltan Deszo RACZ) au obținut și câte 2 titluri de Ultra Grandonneur. 

 

B. Gran Fondo Online (GFO) 

În sezonul 2020, în contextul restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, a 
fost organizat evenimentul Gran Fondo Online, în cadrul căruia 6 cicliști au 
parcurs brevetele online GFO 020, 030, 040, 060 și 100 km, obținând titlurile 
Super GRandonneur Online, respectiv Ultra GRandonneur Online. 

Începând cu sezonul 2021, evenimentul a fost redenumit e-Randonneurs.  

 

C. Super GRandonnee 

În sezonul 2020, 5 cicliști români au obtinut 9 certificate de brevetare a  
turei de anduranță populară Super Grandonnee, 2 dintre aceștia (Constantin 
DUMITRIU și Marin Ovidiu POPA) parcurgând 3 dintre cele 6 trasee de 
anduranță populare omologate. 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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Brevete și ture de anduranță clasice 

 

A. Brevets des Randonneurs Mondiaux (BRM) 

În sezonul 2020, cicliștii români au obtinut 851 de certificate de brevetare în 
cadrul brevetelor clasice de anduranță organizate la București (388), Buzău (61), 
Cluj Napoca (11), Iași (60), Sibiu (32) și Târgu Mureș (21) și extern (8), inclusiv cele 
parcurse în cadrul seriilor Romanian Randonneur Round the Year, astfel: 

- 524 pentru BRM 200; 

- 152 pentru BRM 300; 

- 83 pentru BRM 400; 

- 69 pentru BRM 600; 

- 17 pentru BRM 1000; 

- 6 pentru BRM 1200+. 

În baza acestor brevete, 53 de cicliști au obținut 56 de titluri Super 
Randonneur, respectiv 16 cicliști au obținut 17 titluri Ultra Randonneur, iar 12 
cicliști, prin obținerea majorității brevetelor pentru titlul Ultra Randonneur în 
cadrul evenimentelor organizate la București, au primit Cupa AV Ultra Randonneur. 

3 dintre cicliști (Adrian Romulus ALECU, Cornel Valentin ISTRATE și 
Eugen Nicușor VLAD) au obținut câte 2 titluri Super Randonneur, iar Adrian 
Romulus ALECU a obținut și 2 titluri de Ultra Randonneur. 

 

B. Super Randonnee 

În sezonul 2020, 13 cicliști români au obtinut 15 certificate de brevetare a  
turei de anduranță clasică Super Randonnee: 

- 4 pentru traseul TransCarpathians Epic Road;  

- 2 pentru traseul Legendary Long Valley; 

- 8 pentru traseul Following Cristina Berna; 

- 1 pentru traseul Galloping Through History (Bulgaria). 

2 dintre cicliști, Cristina BERNA și Dragomir ȚIȚEI, au parcurs câte 2 
trasee de anduranță Super Randonnee. 

În prezent, în România sunt 5 trasee omologate pentru realizarea turei de 
anduranță Super Randonnee: TransCarpathians Epic Road, Legendary Long 
Valley, Following Cristina Berna, Via Dacia Felix și TransApuseni History Road. 

Traseul Banat Mountains Epic a fost redenumit Following Cristina Berna în 
memoria Cristinei BERNA, care, în data de 7 septembrie 2020, și-a pierdut 
viața într-un accident în timp ce parcurgea acest traseu. 

 

 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
https://www.facebook.com/RandonNews.ro
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Ture de anduranță pe echipe 

 

A. Clasice: Fleche / Trace 

În sezonul 2020, în România au fost organizate două ture de anduranță pe 
echipe Fleche / Trace, una cu sosire la Valea Lungă (Fleche România), organizată 
de Asociația Adevărații VeloPrieteni și Randonneurs România, și alta cu sosire la 
Cluj Napoca (Fleche Transilvania), organizată de Asociația Napoca Cycling Plus 
PDG, cicliștii români obținând 66 de certificate de brevetare, astfel: 

- 47 de cicliști în 11 echipe la Fleche România; 

- 15 cicliști în 5 echipe la Fleche Transilvania; 

- 4 cicliști într-o echipă la Trace România. 

În premieră, la acest eveniment, a participat o echipă alcăuită doar din fete, 
Girls Squad, având căpitan pe regretata ciclistă, Cristina BERNA, care a câștigat și 
titlul Challenge Fleche Randonneuse Team pentru parcurgerea traseului de 362 
km. În urma participării la acest eveniment, dar și la celelalte ediții ale acestuia, 
au mai fost acordate următoarele titluri: 

- Challenge Fleche & Friendship, pentru echipele AV România 10 Wheels 
(căpitan: Iulian ENE), aflată la a patra participare, și Buftea Race Team (căpitan: 
Ovidiu VASILE), aflată la a treia participare; 

- Challenge Trace & Friendship, pentru echipa Da, și eu pot! (căpitan: 
Cristian AIRINEI), aflată la a treia participare; 

- Challenge Super Fleche Team, pentru echipa Piciu Team Iași (căpitan: 
Eugen Nicușor VLAD), pentru parcurgerea celui mai lung traseu al ediției (393 km); 

- Challenge Super Trace Team, pentru echipa Da, și eu pot! (căpitan: 
Cristian AIRINEI), pentru parcurgerea traseului de 226 km. 

 
B. Populare: Arrow-Pop 

În sezonul 2020, trei cicliști ai echipei SADIKU 666 (căpitan: Adrian Romulus 
ALECU) au obținut certificatele de brevetare pentru parcurgerea unui traseu de 
anduranță populară pe echipe, Arrow-Pop. 

 

 

 

 

 

  

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
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Serii de brevete 

 

A. Clasice: Romanian Randonneur Round the Year (RoRRtY) 

În sezonul 2020, a continuat participarea cicliștilor români la seriile lunare de 
brevete clasice RoRRtY. Astfel, în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, 17 
cicliști au finalizat 27 serii lunare de brevete clasice, dintre care doi cicliști, 
Cristian SPÎNU și Dragomir ȚIȚEI, a terminat câte 4 serii, un ciclist, Eugen 
Nicușor VLAD, a terminat 3 serii, iar doi cicliști, Marius Adrian CHISCOP și Adrian 
Romulus ALECU, au terminat câte două serii.  

Totodată, în urma parcurgerii acestor serii, 3 cicliști au obținut titlul Super 
RoRRtY (acordat pentru 5 serii finalizate): Dragomir ȚIȚEI, Cristian SPÎNU și 
Adrian Romulus ALECU. 

În perioada noiembrie 2017 – octombrie 2020, pe parcursul celor 3 sezoane, 
60 de cicliști, dintre care 7 fete, au reușit să finalizeze 86 de serii RoRRtY, 
obținând titlul aferent. 

 

B. Populare: GRandonneur Round the Year (GRRtY) 

În sezonul 2020, a continuat participarea cicliștilor români și la seriile lunare 
de brevete populare GRRtY. Astfel, în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, 
6 cicliști au finalizat 7 serii lunare de brevete populare, dintre care un ciclist, 
Adrian Romulus ALECU, a terminat 2 serii. 
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Campionii anduranței în sezonul 2020 

 
A. Brevete și ture de anduranță populare 

Titlurile pentru cei mai performanți cicliști care au participat în sezonul 2020 
la brevete și ture de anduranță populare au fost acordate următorilor: 

- GRandonn’OR 2020, feminin: Cristina Oana ALECU (1.125 km) 
- GRandonn’OR 2020, masculin: Adrian Romulus ALECU (4.315 km) 
- Junior GRandonn’OR 2020, feminin: Iulia Maria MOCUȚA (375 km) 
- Junior GRandonn’OR 2020, masculin: Lucian DIACONESCU (375 km) 
- Senior GRandonn’OR 2020, feminin: Olga BADEA-IONIȚĂ (375 km) 
- Senior GRandonn’OR 2020, masculin: Ovidiu Corneliu IOANAȘ (1.450 km) 

 
B. Brevete și ture de anduranță clasice 

Titlurile pentru cei mai performanți cicliști care au participat în sezonul 2020 
la brevete și ture de anduranță clasice au fost acordate următorilor: 

- Randonn’OR 2020, feminin: Simona Iuliana GRIGORE (3.860 km) 
- Randonn’OR 2020, masculin: Dragomir ȚIȚEI (13.100 km) 
- Junior Randonn’OR 2020, masculin: Domițian VLAD (3.200 km) 
- Senior Randonn’OR 2020, feminin: Eva GAGYI-PALFFY (200 km) 
- Senior Randonn’OR 2020, masculin: Ladislau GAGYI-PALFFY (1.500 km) 

 

C. Brevete și ture de anduranță (clasice și populare) 
 

1. în sezonul 2020 

Titlurile pentru cei mai performanți cicliști care au participat în sezonul 2020 
la brevete și ture de anduranță, au fost acordate următorilor: 

- Audax Altitude Award 2020: Cristina BERNA (27.50 puncte AAA) 
- Grimp’OR 2020, masculin: Dragomir ȚIȚEI (104.000 metri) 
- Grimp’OR 2020, feminin: Cristina BERNA (35.250 metri) 
- Randonneur of the Year, feminin: Simona Iuliana GRIGORE (4.485 km) 
- Randonneur of the Year, masculin: Adrian Romulus ALECU (15.475 km) 
 
2. în perioada 2014-2020 

Titlurile pentru cei mai performanți cicliști care au participat în perioada 
2014-2020 la brevete și ture de anduranță, au fost acordate următorilor: 

- The Wall: Cristina BERNA (73.00 puncte AAA) 
- ”Cristina BERNA”, feminin: Cristina BERNA (162.450 metri) 
- ”Cristina BERNA”, masculin: Cristian SPÎNU (265.800 metri) 
- ”Laci TOROK”, feminin: Cristina BERNA (21.040 km) 
- ”Laci TOROK”, masculin: Eugen Nicușor VLAD (39.780 km) 
 

http://www.randonneurs.ro/randonnewsro
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In Memoriam 

 

In Memoriam Andrei AVRAM 

În amintirea lui Andrei AVRAM, a celui care a fost voluntar, sprijinind 
organizarea brevetelor populare și clasice la București, administrator timp 
de 5 ani al grupului Adevărații VeloPrieteni și un cicloturist pasionat, 
Asociația Adevărații VeloPrieteni și Clubul Randonneurs România au creat 
o medalie specială: In Memoriam Andrei AVRAM. 

Această medalie specială a fost oferită celor 36 de cicliști care, în 
sezonul 2020, au parcurs minimum 5 brevete și ture de anduranță 
populare, în cadrul evenimentelor organizate în România. 

 

 

In Memoriam Cristina BERNA 

În amintirea Cristinei BERNA, cea mai bună ciclistă de anduranță din 
România, Asociația Adevărații VeloPrieteni și Clubul Randonneurs România au 
redenumit traseul de anduranță Banat Mountains Epic, pe care îl parcurgea în 
timp ce și-a pierdut viața, sub numele Following Cristina Berna, și au creat 2 
titluri speciale și un eveniment (cu o medalie specială): 

- 5 x Super Randonnee “In Memoriam Cristina BERNA”, titlu oferit 
cicliștilor care, indiferent de perioada de timp, reușesc să parcurgă 5 ture 
Super Randonnne în regim Randonneur (record deținut de Cristina BERNA), 
pe oricare traseu dintre cele omologate, atât în România, cât și în străinătate; 

- ”Cristina BERNA”, titlu oferit anual ciclistului (masculin și feminin) care a 
adunat cea mai mare diferență de nivel din brevetele parcurse în toate sezoanele;   

- Epic Tour GFR “In Memoriam Cristina BERNA”. 

În sezonul 2020, 23 de cicliști au parcurs traseele Epic Tour GFR (16 în 
cadrul evenimentului organizat la București și 7 în cel organizat la Arad), 
primind medalia comemorativă “In Memoriam Cristina BERNA” din partea 
Asociației Adevărații VeloPrieteni și Clubului Randonneurs România . 

În cei 5 ani de anduranță, Cristina BERNA a parcurs 21.040 km brevetați în cadrul a 55 de brevete și 
ture de anduranță, dintre care 42 BRM-uri (26 de 200 km, 5 de 300 km, 5 de 400 km, 4 de 600 km și 2 de 
1000 km), 4 ture Fleche România (fiind prezentă cu echipa sa la toate edițiile evenimentului, în 2020, fiind 
căpitanul primei echipe alcatuită doar din fete), 6 ture Super Randonnee (de 4 ori „TransCarpathians Epic 
Road” și câte o dată „Legendary Long Valley” și „Banat Mountains Epic” – ultima ei tură în această viață), un 
ultra-brevet Paris-Brest-Paris (1200 km) și un ultra-brevet London-Edinburgh-London (1400 km), obținand 4 
titluri de Super Randonneur, 2 titluri de Ultra Randonneur și 2 titluri „Romanian Randonneur Round the 
Year”, fiind declarată patru ani consecutiv cea mai buna ciclistă de anduranță din România. De asemenea, a 
fost prima ciclistă din România care a obținut titlurile oferite de Audax Club Parisien: Randonneur 5000 si 
Randonneur 10000, titluri obținute doar de câteva zeci de cicliști din întreaga lume de-a lungul anilor. 
Cristina BERNA a participat și la brevete populare și la numeroase ture cicloturistice, fiind și voluntar al 
brevetelor organizate la București, atunci când din diverse motive nu putea sa ia startul ca participant. 
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7 ani de ciclism de anduranță românesc 

 
În toamna anului 2013, la Arad, prin intermediul lui Laci TOROK, lua ființă 

organizația Randonneurs România, acesta coordonând până în sezonul 2016, 
activitatea de organizare a brevetelor ciclismului de anduranță românesc, având 
calitatea de Reprezentant Național al Audax Club Parisien (ACP) în România. 

Începând cu sezonul 2017, Iulian ENE a devenit Reprezentantul Național al  
ACP, precum și al Les Randonneurs Mondiaux. 

În cei 7 ani de organizare a brevetelor și turelor de anduranță clasice și 
populare în România, statistica ținută la zi spune o poveste frumoasă despre 
ciclismul de anduranță românesc desfăurată în cadrul a 240 de evenimente (163 
pentru brevete și ture clasice, 77 pentru brevete și ture populare), astfel: 

- locul al 2-lea în sezoanele 2017, 2018 și 2020, respectiv locul al 3-lea în 
sezonul 2019, în ierarhia cluburilor organizatoare din Europa; 

- locul al 5-lea în sezonul 2020, respectiv locul al 10-lea în sezoanele 
2017, 2018 și 2019, în ierarhia cluburilor organizatoare din lume; 

- 5.823 de certificate de brevetare pentru brevetele clasice: 3.487 la BRM 
200, 1089 la BRM 300, 613 la BRM 400, 490 la BRM 600 și 144 la BRM 1000; 

- 118 certificate de brevetare pentru brevetele din categoria 1200+ km: 52 la 
Paris-Brest-Paris, 51 la Drumul Dunării Randonneur și 15 la alte brevete externe; 

- 390 de titluri Super Randonneur și 158 de titluri Ultra Randonneur; 
- 301 certificate de brevetare pentru turele de anduranță clasice: 84 pentru 

Super Randonnee și 217 pentru Fleche și Trace; 
- 1.525 de cicliști brevetați, dintre care 1.419 la masculin și 106 la feminin, care 

au parcurs pentru obținerea celor 6.242 de brevete o distanță totală de 1.986.960 
km, cu o diferență totală de nivel de 10.940.950 metri și 200,25 puncte AAA; 

- 28 de titluri Randonneur 5000 și 13 titluri Randonneur 10000; 
- 91 de titluri Brevet 5000, 29 de titluri Brevet 10000 și 3 titluri Brevet 25000; 
- 86 de titluri RoRRtY și 3 titluri Super RoRRtY; 
- 4 titluri International Super Randonneur (ISR): 2 ISR și 2 ISR 1200; 
- 1903 certificate de brevetare  pentru brevetele populare: 687 la GFR 050, 

151 la GFR 075, 546 la GFR 100, 390 la GFR 150 și 129 la GFR 250; 
- 54 de certificate de brevetare pentru brevetele populare GFR 300+; 
- 346 de titluri Super GRandonneur și 103 titluri Ultra GRandonneur; 
- 30 de certificate de brevetare pentru brevetele populare online; 
- 17 certificate de brevetare pentru turele de anduranță populare: 14 

pentru Super GRandonnee și 3 pentru Arrow-Pop; 
- 527 de cicliști brevetați, dintre care 443 la masculin și 84 la feminin, care au 

parcurs pentru obținerea celor 2.004 brevete o distanță totală de 212.820 km, cu o 
diferență totală de nivel de 783.550 metri și 56.00 puncte AAA; 

- 18 titluri GRandonneur 500, 20 de titluri GRandonneur 1000 și 1 titlu GRandonneur 2500; 
- 7 titluri GRRtY. 
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Noutăți în sezonul 2021 

 

Și în sezonul 2021, așa cum v-am obișnuit an de an, vor exista unele noutăți 
privind evenimentele din ciclismul de anduranță organizate și coordonate în țara 
noastră de Randonneurs România, astfel: 

1. organizarea în premieră a brevetelor clasice la Miercurea Ciuc și Reghin; 

2. organizarea în premieră a brevetelor populare la Iași; 

3. organizarea în premieră a ultra-brevetului RO-VELO 360° Tour, pe un 
traseu în lungime de 3000 km (pe conturul României) și cu o diferență de nivel 
de aproximativ 18000 metri, și care trebuie finalizat în maximum 15 zile (o 
medie de minimum 200 de km/zi), pentru obținerea brevetului; 

 

 

 

 

 

4. organizarea simultan de către Reprezentantul Național și toți 
Reprezentanții Regionali, în data de 11 septembrie, a unui brevet de 200 km, 
pentru a aniversa cei 100 de ani de la desfășurarea primului brevet pe această 
distanță în lume, în Franța, la 11 septembrie 1921, anul în care a fost creată și 
organizația Audax Club Parisien, cea care se ocupă de coordonarea ciclismului de 
anduranță la nivel mondial; 

 
 
 
 
 

5. oferirea medaliei aniversare ”10 ani de AV” cicliștilor care în acest sezon 
vor reuși să parcurgă cel puțin 10 brevete și ture de anduranță, populare sau 
clasice, inclusiv cele permanente; 

6. începând cu acest sezon, Cupa AV Ultra Randonneur va fi oferită celor 
care vor obține ambele titluri Ultra GRandonneur și Ultra Randonneur, prin 
parcurgerea celor 10 brevete aferente în cadrul evenimentelor organizate de 
Asociația Adevărații VeloPrieteni, în calitate de Reprezentant Național al Audax 
Club Parisien și Les Randonneurs Mondiaux; 

7. organizarea în premieră în România a unei competiții ciclistice de 
anduranță: 24H VELO RO. 
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24H VELO RO 

 

De mai mulți ani suntem în căutarea unei soluții pentru organizarea și în 
România a unei competiții ciclistice de anduranță de 24 de ore pe un circuit 
închis, eveniment cu tradiție în mai multe țări, precum Franța, Belgia, Italia, 
Marea Britanie, Australia, Canada. 

De curând s-a ivit oportunitatea mult așteptată si astfel am pus în mișcare 
lucrurile pentru ca în weekend-ul 31 iulie – 1 august 2021, să organizăm această 
competiție denumită 24H VELO RO. 

Evenimentul va fi găzduit de către Academia Titi Aur, al cărei circuit se află 
la aproximativ 30 de km de București, în satul Cocani din comuna Crevedia, 
județul Dâmbovița. 

În cadrul primei ediții, pilot, cicliștii cu vârsta între 16 și 80 de ani, vor putea 
să participe fie în varianta SOLO, fie în echipe de doi, DUO, sau patru, QUAD, 
echipe care pot fi și mixte, formate din bărbați și femei. Se vor constitui 
podiumuri și clasamente pentru fiecare categorie, cu condiția participării a cel 
puțin 4 echipe per categorie, altfel luânduse în calcul doar clasamentul general. 
Numărul de echipe înscrise la prima ediție va fi limitat la 100, pentru a asigura 
securitatea fizică a concurenților aflați în același timp pe circuitul în lungime de 
1,715 km. Detalii despre competiție vor putea fi consultate pe site-ul dedicat 
organizării acesteia: www.24hvelo.ro. 

Acest eveniment reprezintă o dublă provocare lansată cicliștilor: celor care, 
de regulă, participă la competiții, să facă un pas către anduranță, iar, celor care 
sunt obișnuiți cu anduranța, să realizeze un pas dinspre competiția cu sine către 
cea cu ceilalți. 

 
”24 de ore de emoții, pedalând pe circuitul ATA” 

 

 

 
       

    

     

 

 

”24 hours cycling fest” 
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Echipa Randonneurs România, voluntari și parteneri 
 
A. Echipa Randonneurs România 

Echipa Randonneurs România este formată din: 
- Carolin RĂDULESCU, secretar al Asociației Adevărații VeloPrieteni și membru 

fondator al acesteia, și event manager (email: carolin@adevaratiiveloprieteni.ro); 
- Iulian ENE, președintele Asociației Adevărații VeloPrieteni, care are și 

calitatea de Reprezentant Național al Audax Club Parisien și Les Randonneurs 
Mondiaux pentru România (email: iulian@adevaratiiveloprieteni.ro); 

- Bogdan CEAPRAGA, vicepreședinte al Asociației Adevărații VeloPrieteni 
(email: bogdan@adevaratiiveloprieteni.ro); 

- Călin GLIGOREA, vicepreședinte al Asociației Adevărații VeloPrieteni 
(email: calin@adevaratiiveloprieteni.ro); 

- Vlad BĂLAN, membru fondator al Asociației Adevărații VeloPrieteni 
(email: vlad@adevaratiiveloprieteni.ro). 

De asemenea, membrii echipei pot fi contactați pe adresa de email: 
RR@adevaratiiveloprieteni.ro. 

 
B. Voluntari și parteneri 
Un rol extrem de important în organizarea brevetelor și turelor 

ciclismului de anduranță îl dețin voluntarii și partenerii, având în vedere și 
faptul că evenimentele acestea sunt unele în care taxele de participare 
acoperă strict cheltuielile cu desfășurarea acestora. 

De-a lungul celor 5 sezoane de când organizăm aceste evenimente, ne-au 
fost alături mulți voluntari, precum și câțiva parteneri, pentru ajutorul cărora 
le mulțumim din suflet și cu această ocazie. În sezonul 2020, în care 
evenimentele s-au desfășurat într-un format adaptat restricțiilor impuse de 
pandemia COVID-19, totuși a fost necesară și implicarea câtorva voluntari și 
parteneri, amintind aici familia extinsă RĂDULESCU, dintre care Timeea, care 
a realizat grafica noilor medalii și trofee oferite la final de sezon, echipa 
Scholosser & Friends, care a realizat grafica pentru unele evenimente, 
proprietarii magazinului La Stadion din Valea Lungă, care au oferit suport 
pentru organizarea evenimentului Fleche România, Cristian SPÎNU și CASPRO 
Publicitate, care au realizat diplomele și toate materialele promoționale.   

Cei interesați în susținerea organizării evenimentelor din această 
categorie a ciclismului ne pot contacta la următoarea adresă de email: 
info@adevaratiiveloprieteni.ro. 
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Epilog: 10 ani de AV! 

 

Pe 17 octombrie 2021, comunitatea Adevărații VeloPrieteni va aniversa 10 
ani de existență, 10 ani în care a depășit peste 10000 de mebri. 

În noaptea de 16 spre 17 octombrie 2011, am creat grupul care stă la baza 
acestei comunități și ai căror membri în cei 10 ani au participat la cele peste 800 
de evenimente pe care le-am organizat alături de administratorii grupului, iar, 
începând din martie 2015, împreună și cu membrii echipei Asociației Adevărații 
VeloPrieteni. 

În cei 10 ani de adevărată veloprietenie, am organizat evenimente pe două 
roți din toate categoriile: plimbări urbane, civic bicycle, cicloturism și velo-
anduranță. 

Aniversarea celor 10 ani de Adevărații VeloPrieteni va fi marcată printr-o 
serie de evenimente, precum tura tradițională, de Oscar, CoolTourA Velo la 
Nucșoara, care va avea loc în weekend-ul 16-17 octombrie 2021. 

De asemenea, celor care sunt atrași de ciclismul de anduranță și care vor 
reuși în sezonul 2021 (noiembrie 2020 – octombrie 2021) să parcurgă cel puțin 10 
brevete și ture de anduranță, clasice sau populare, inclusiv cele permanente, le 
vom oferi din partea asociației o medalie aniversară ”10 ani de AV”. 

Detalii despre evenimentele și proiectele Adevăraților VeloPrieteni le puteți 
citi în paginile site-ului asociației: www.adevaratiiveloprieteni.ro. 

 

La mulți ani și la mulți kilometri pe două roți, dragi Adevărați VeloPrieteni! 

 

 
 

 

 

 

17 octombrie 2011               17 octombrie 2021 
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