De Puy Mary

Vanaf de top van de Puy Mary, de grootste
Europese vulkaan en geklasseerd als “Grand
Site de France”, heb je een ongerept 360°-zicht
op de bergen van de Cantal en de zeven
gletsjervalleien.

Het reglement

“De Dwazen van de Puy Mary” is voor iedereen
vanaf 18 jaar toegankelijk die op één dag twee,
drie of vier verschillende beklimmingen van de
Puy Mary/Col du Pas de Peyrol (1588 m) heen
en terug fietst enkel met behulp van de eigen
spierkracht.
De fietser die twee verschillende beklimmingen
realiseert wordt FADASSOU* (6 mogelijkheden).
De fietser die drie verschillende beklimmingen
realiseert wordt FADA (4 mogelijkheden).
De fietser die vier verschillende beklimmingen
realiseert wordt GRAND FADA.
*Fadassou: een verkleinwoord van fada dat typisch is voor de
Auvergne.

De inschrijving

De inschrijving moet toekomen bij de
verantwoordelijke correspondent, samen met
de betaling van €10, ten minste drie weken voor
de poging.
Betaling: enkel een overschrijving op de
bankrekening wordt aanvaard.
IBAN: BE18 1030 4602 6265; BIC: NICABEBB;
titularis: Les Fadas du Puy Mary.
Hierna ontvangt de ingeschrevene een
kaderplaatje en een controlekaart waarop hij de
nodige stempels verzamelt en de uren van
doortocht noteert.

Vertrekpunten* en
de 4 beklimmingen
Apchon
hoogte: 1055 m
afstand: 22,5 km
hoogteverschil: 668 m (heen) + 120 m (terug) =
788 m
weg: D49, D62, D680 (gemeenschappelijk met
Murat vanaf de Col de Serre)
op dit traject: Col de Serre (1335 m) & Col
d’Eylac (1375 m)

Stempelplaatsen

1. Aan de voet van elke beklimming: winkels,
post, gemeentehuis, enz.
2. Op de top (Pas de Peyrol) is slechts één
stempel nodig.
Indien het niet mogelijk is om ergens een
stempel te verkrijgen mag een foto genomen
worden. Verder rekenen de organisatoren op de
eerlijkheid van de deelnemer.

Veiligheid

hoogte: 940 m
afstand: 12 km
hoogteverschil: 654 m (heen) + 0 m (terug) =
654 m
weg: D17
op dit traject: Col de Redondet (1531 m)

De deelnemers moeten de wegcode respecteren
net als de eventuele tijdelijke maatregelen en
over een verlichting beschikken indien dit nodig
zou zijn.
De deelnemers zijn verplicht over een
aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
Bij ongeval kan de organisator nooit
aansprakelijk worden gesteld.

Murat

Homologatie

Mandailles – Saint-Julien

hoogte: 915 m
afstand: 22,5 km
hoogteverschil: 829 m (heen) + 155 m (terug) =
984 m
weg: D3, D680 (gemeenschappelijk met Apchon
vanaf de Col de Serre)
op dit traject: Col d’Entremont (1210 m), Col de
Serre (1335 m) & Col d’Eylac (1375 m)

Salers
hoogte: 950 m
afstand: 20,5 km
hoogteverschil: 732 m (heen) + 97 m (terug) =
829 m
weg: D680
op dit traject: Col de Neronne (1241 m)

Na het bezorgen van de afgestempelde
controlekaart ter homologatie ontvangt het
nieuwe lid zijn controlekaart terug met daarop
het hiërarchisch volgnummer samen met zijn
diploma en een aandenken.

* Starten op de top is eveneens mogelijk!

Le Défi du Cantal
(De Uitdaging van de Cantal)

Door samen met het parcours voor “Grand
Fada” dezelfde dag nog de beklimmingen van de
Col de Pertus (1309 m) vanuit Mandailles
(940 m) en Saint-Jacques-des-Blats (993 m) te
fietsen. Dit is een extra van 22 km en 765 m
hoogtemeters of een totaal van 179 km en
4020 m hoogteverschil.

Inschrijving

Naam: …………................................................................................……………………………………….
Voornaam: ............................................................................……………………………………….
Adres: …………................................................................................……………………………………….
…………................................................................................……………………………………….

…………................................................................................……………………………………….

Mandailles
hoogte: 940 m
afstand: 6 km
hoogteverschil: 384 m (heen) + 15 m (terug) =
399 m
weg: D317

Telefoon: ..................................................................................……………………………………….

Saint-Jacques-des-Blats
hoogte: 993 m
afstand: 5 km
hoogteverschil: 341 m (heen) + 25 m (terug) =
366 m
weg: D317

Geslacht:

GSM:

…………................................................................................……………………………………….

E-mail: ………................................................................................……………………………………….
M

Geboortedatum: …................................................................................………………….
Club:

…………................................................................................……………………………………….

Federatie: ................................................................................……………………………………….
Optie:

Linken

V

O
Les Fadas du Puy Mary
O
Le Défi du Cantal
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het
reglement en dit volledig te aanvaarden.
Datum:
Handtekening:

Puy Mary: www.puymary.fr
Weerinfo: www.meteofrance.fr

Informatie en contact:
info@lesfadasdupuymary.eu
www.lesfadasdupuymary.eu

Les
Fadas
du Puy
Mary
Het idee van een wielertoeriste
uit de Auvergne

