REGELEMENT

DE RANGORDE

De « Confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly » is
toegankelijk voor iedereeen die aan de volgende eisen
voldoet :

De rang « Jéroboam »: 3 beklimmingen van de « Mont
Brouilly met passage in drie verschillende dorpen van de cru

A) Fietsbeklimming van de « Mont Brouilly » via
tenminste 3 van de 6 dorpen die de appellaties Brouilly
en Côte de Brouilly uitmaken :

Cercié

Charentay

Odenas

Quincié-en-Beaujolais

Saint Etienne la Varenne

Saint Lager.
B) Beklimming in minder dans 24 uur, in de opgegeven
volgorde, met vertrek vanuit en aankomt op de « Espace
des Brouilly » in Saint-Lager. De datum is naar keuze van
de deelnemers.
Deze tocht zal worden geaccrediteerd in geval van
gebruik van een fiets met motoraandrijving (« VAE » in
de franse vertaling), maar de betreffende deelnemers
worden afzonderlijk geklasseerd en hebben de
vermelding « VAE » op hun diploma.

VEILIGHEID
Deze tocht staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder.
Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene
(ouder, tuteur of een gespecialiseerde opvoeder);

De rang « Mathusalem »: 4 beklimmingen van de « Mont
Brouilly met passage in vier verschillende dorpen van de cru

De rang « Salmanazar » : 5 beklimmingen van de « Mont
Brouilly » met verplichte passage in vijf verschillende
dorpen van de cru
De rang « Nabuchodonosor »: beklimming van de Mont
Brouilly met passage in alle 6 dorpen van de cru.

BEWEGWIJZERING
De aankomst op de top van de « Mont Brouilly » impliceert
dat de daling via de andere helling plaatsvindt. Ter
bevordering van de doorstroom vindt de volgende
bewegwijzering plaats (met een verschillende kleur voor
ieder dorp) :

CT Formidable - 64, Grande Rue - 69220 Cercié
ctformidable@orange.fr

Cercié: rose circuit genaamd « circuit de la grume »

www.ctformidable.fr/

Charentay: geel circuit genaamd « circuit des vendanges »

https://www.facebook.com/CT-Formidable-962975320512905/

Odenas: groen circuit genaamd « circuit de la véraison »
De deelnemers worden beschouwd op een persoonlijke
excursie te zijn, en moeten zich volgens de in Frankrijk van
kracht zijnde rechts- en verkeersregels te gedragen. Ze dienen
de omgeving en de natuur te respecteren.
Ze
verklaren
op
eer
een
verpichte
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. In geval van een
ongeluk kan de CT Formidable in geen enkel geval aansprakelijk
worden gesteld.

Permanente Fietstochten

De rang « Côte de Brouilly » : 4 beklimmingen van de
« Mont Brouilly » met passage in de vier verschillende
dorpen van de cru Côte de Brouilly (Cercié, Odenas,
Quincié-en-Beaujolais, Saint Lager

Quincié-en-Beaujolais: blauw circuit genaamd « circuit de
la fleur »
Saint Etienne la Varenne: paars circuit genaamd « circuit
du relevage »
Saint Lager: rood circuit genaamd « circuit de la taille »
Liaison col de Brouilly-Saint Lager voor de rang «Côte de
Brouilly» in het zwart

Sturen aan « Les Sixphonnés du Mont
Brouilly, Espace des Brouilly, Parc de la Mairie,
69220 Saint-Lager » vergezeld van inschrijfgelden
en een retourenvelop met Uw naam en adras,
formaat A5, met postzegel goed voor 20 gram.
IBAN : FR76 1780 6002 2862 2655 7273 727 BIC:
AGRIFRPP878

Naam : …………………………………………………………………………….
Voornaam : …………………………………………………….…………………
Geslacht :

□ vroum

□ man

Geboortedatum : d /__/__/ m /__/__/ j /__/__/
Adres : ……………………………………………………………………….
Postcode : /_/_/_/_/_/ Gemeente : ………………………………..
N° tel : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
mail : ……………………………………………@…………………………..

BROUILLY IN AL ZIJN FACETTEN
Het is onze ambitie om U door deze fietstocht de
unieke schoonheid van de omgeving van de « Mont
Brouilly » te laten zien. Ook al is hij niet erg hoog
verbergen zijn hellingen schitterende vergezichten. Het
gebied maakt deel uit van de « Charte de Fonteyraud »,
die de mooiste wijnheuvels van Frankrijk omvat. Omdat
er « adembenemende » uitzichtspunten bij zitten, raden
wij U aan deze eerder bij de afdaling dan bij de
beklimmeng te aanschouwen. De Mont Brouilly bestaat
hoofdzakelijk uit diorietsteen, wat lokaal ook wel als « de
blauwe steen van Brouilly » aangeduid wordt. Deze
unieke geologische minerale combinatie heeft ertoe
bijgedragen dat het gebied van de berg als « Géosite »
van de mogelijke klassering van Beaujolais in de
Geoparken van Unesco te boek staat.
Deze fietstocht is mogelijk gemaakt door de
steun van verschillende wijninstanties van Brouilly en
eveneens van andere rijksinstanties.

De zes gemeenten van de Cru Brouilly openen hun
deuren voor U. De vele wijnkelders op Uw route
ontvangen U graag. U kunt negen châteaux bezoeken,
waaronder het Château de La Palud, welke voor U ook de
koning Lodewijk XI ontvangen heeft, of het Château
d'Arginy, waar U kunt dromen van de schat van de
templars en van het gouden kalf die volgens de legende
op deze plek zijn begraven.
Eén enkele pas, de « col de Brouilly », maar verscheidene
pittoresque routes stellen U in staat de top van de « Mont
Brouilly » en zijn « Chapelle de Notre Dame des
Raisins » op 484 meter hoogte te bereiken. Het panorama
geeft U zicht op de Saonevallei, op de « Dombes », de
« Bugey », en nog verder de Alpen en de « Mont Blanc ».
Sommigen noemen de Beaujolais « het Franse
Toscane ». Onze regio is het absoluut waard om ontdekt
te worden, zo niet voor zijn geweldige geografie dan wel
voor zijn onbeschrijfllijke gastronomie.

Licentie FFCT □ ja (tarief 8 €)

Club :…………………………………………………………………………….
N° Club FFCT :

…………………………………………………

N° Licentie FFCT :

…………………………………………………

Gebruik van een fiets met aandrijving van een electrische
motor :
□ nee

□ ja

Ik verklaar notitie te hebben genomen van het regelement
en het zonder voorbehoud te aanvaarden. Ik verklaar een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Ik
voldoe mijn inschrijfgelden per bankovermaking of per
cheque aan de « CT Formidable ».
Plaats : ………………………………………………………………………….
Datum : ……………………………………………………………………………….
HANDTEKENING :

INSCHRIJFFORMULIER

□ nee (tarief 10 €)

