
24H Velo RO
”24 hours cycling fest”

competiție ciclistă, organizată

în premieră în România,

de Asociația Adevărații VeloPrieteni

și Randonneurs România

pe circuitul 

TMR (Transilvania Motor Ring)



…un eveniment ciclist, care îmbină competiția cu

anduranța, în care cicliști solo sau în echipă-ștafetă se întrec pe un

circuit, pedalând 24 de ore

…un eveniment-festival cu tradiție în țări precum Belgia,

Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Australia, Canada sau SUA

...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

24H Velo



În perioada 2-3 iulie 2022, conceptul 24H Velo va fi lansat și

în România. Evenimentul 24H Velo RO va avea loc pe circuitul

TRANSILVANIA MOTOR RING și va fi organizat de către Asociația
Adevărații VeloPrieteni și Randonneurs România.

24H Velo RO reprezintă o provocare lansată tuturor

cicliștilor cu vârsta între 16 și 80 de ani, care pot participa solo sau

în echipă-ștafetă, inclusiv mixtă de 2 sau 4 persoane.
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…un eveniment promovat online, TV și radio

…live streaming 24h, atât pe Facebook, cât si pe site-urile

www.24hvelo.ro și www.transilvaniamotorring.com

Partenerilor le oferim:

- vizibilitate pe toate canalele de comunicare ale

organizatorului (Facebook, Instragram, pagina web)

- promovare TV & Radio

- prezența pe afișul evenimentului și pe materialele

promoționale

- branding circuit (poartă de start, bannere traseu etc.)

- activări pe întreaga durată a evenimentului

- invitații la eveniment și spațiu comercial în zona

circuitului
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CONCURENȚI

Logistică

- kit de concurs: badge cu număr personalizat pe bicicletă, tricoul evenimentului

- revitalizare în zona start / sosire (apă, cafea, băuturi răcoritoare, fructe, produse
energizante)

- închiriere circuit pentru antrenament, recunoaștere traseu, încălzire, cursa propriu-
zisă

- asistență tehnică pentru biciclete pe timpul cursei și înainte de cursă

- asistență medicală (echipaj medical și ambulanță pe tot timpul cursei)

- masaj de recuperare după fiecare revenire din cursă

- asigurare eveniment

- parcare gratuită pe toată durata evenimentului

- campare (cort / rulotă) în zona circuitului TMR, cu acces la diverse facilități
(restaurant, toalete, dușuri)
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Beneficii participant

Activare partener



- cronometraj profesional și clasament în timp real

- clasament final, certificat de brevetare și medalie de participare

- premii în bani, în echipament sportiv sau vouchere, medalii pentru câștigătorii la
categorii, trofee pentru clasamentul general și pentru King of the Mountain,
respectiv Queen of the Mountain (cei mai buni timpi pe un tur de circuit la
masculin, respectiv feminin)

PROMOVARE

- parteneri media: TV & Radio

- transmisii TV în direct

- live streaming profesional timp de 24 de ore

- sistem de sonorizare și MC

- fotograf oficial al evenimentului

- selecții foto de la eveniment și filmul pe pagina de Facebook, contul de Instagram,
respectiv pe pagina web, în săptămânile de după finalizarea evenimentului

24H Velo RO

Beneficii participant

Activare partener



24H Velo RO

Asociația

Adevărații VeloPrieteni

&
Randonneurs România

Alătură-te echipei noastre și vom scrie 
împreună o filă în istoria unui eveniment ce 

va deveni tradiție și în România



”24 de ore de emoții, 

pedalând pe circuitul 

Transilvania Motor Ring”


