
RIDE GUIDE BOOK
AVC . RING OF JOGJA . 150 KM & 210 KM

TANGGAL

18 FEBRUARI 2023

CATATAN :

 PATUHI PERATURAN LALU LINTAS

 PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

 IKUTI RUTE YANG DIARAHKAN PANITIA

 UTAMAKAN KESELAMATAN

 HATI-HATI PENGENDARA LAIN

 PESERTA DALAM KEADAAN SEHAT

 INI BUKAN PERLOMBAAN

HARI

SABTU

START / FINISH

HOTEL GRAND ROHAN
YOGYAKARTA
JL. GEDONG KUNING, NO 336, MODALAN
KEC.BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL DIY 55198

GUNAKAN MASKER

SOCIAL DISTANCING

PROTOKOL KESEHATAN

HAND SANITIZER

CUCI TANGAN

RIDEPACK

RIDEPACK (NOMOR PESERTA, KARTU
BREVET, VEST) DIAMBIL H-1 SEBELUM 
ACARA DI GRAN ROHAN JAM 16.00 – 20.00

PENGAMBILAN DAPAT
DIWAKILKAN. PENGAMBILAN RIDEPACK
DAPAT DIAMBIL DENGAN MENUNJUKKAN
ETIKET VIA EMAIL ATAU APLIKASI

ETIKET ADA DI EMAIL
DAN APLIKASI SAAT MELAKUKAN
REGISTRASI DAN PEMBAYARAN

BADAN OTORITA
BOROBUDUR



SELF SUPPORTED CYCLING

WAJIB VAKSIN
Semua peserta harus dalam keadaan sehat.
Bebas covid 19 dan penyakit menular lainnya.
Hargai Keluarga & Teman Anda.
Merasa kurang sehat, tunda kegiatan olah raga
Bersama teman-teman. Patuhi Protokol Kesehatan

 TANPA PENGAWALAN MOBIL & MOTOR

 TANPA PENUTUPAN JALAN

 PATUHI RAMBU LALU LINTAS

 HARGAI PENGGUNA JALAN LAINNYA

 SIAPKAN INTERNET DAN APK PENDUKUNG

 PESERTA BISA MELAKUKAN SCAN MANDIRI

 UTAMAKAN KEJUJURAN

 PERSIAPKAN PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

PANITIA AKAN MELAKUKAN SCAN QR
SAAT PRE-REGIS, SETIAP CHECKPOINT DAN
FINISH

BIKE TYPE

SAAT BERKUMPUL PESERTA WAJIB 
MENGGUNAKAN MASKER

PESERTA YANG MENGIKUTI
HARUS SUDAH MELAKUKAN VAKSIN

COVID 19

ROAD BIKE, SELI, MTB, GRAVEL

COMPLETE BIKE CHECKED BEFORE START

BIKE TOOLKIT

HELMET

CYCLOCOMP15KM

RAIN COAT

 DATA CHECKPOINT PESERTA BISA DIAKSES LEWAT APLIKASI



CATATAN PENTING
ASITA VOLCANO CYCLING No.2 2023

PARKIR
PESERTA AVC 2023, TIDAK DIANJURKAN
UNTUK MEMBAWA MOBIL KE AREA START
ATAU FINISH KARENA TIDAK ADA LAHAN 
PARKIR

START
SEMUA PESERTA (150 KM & 210 KM) HARUS
MELAKUKAN PRE-REGISTRASI SEBELUM 
JAM MULAI 
(150 KM START 05:30 | 210 KM START 05.45) 

DIMULAINYA START SAAT PANITIA MEMBERI
ARAHAN, DAN WAKTU MULAI AKAN 
DILAKSANAKAN OLEH PANITIA ACARA
DENGAN MENEKAN TOMBOL START DI SISTEM
WEB / APLIKASI PANITIA

PATUHI PROTOKOL KESEHATAN & PERATURAN
LALU LINTAS YANG BERLAKU. HARGAI 
PENGGUNA JALAN LAINNYA

FINISH
PESERTA YANG DAPAT MENYELESAIKAN
LINTASAN AVC SAMPAI DENGAN FINISH
AKAN MENDAPATKAN MEDALI FINISHER

NOMOR PESERTA WAJIB TERPASANG 
DI HANDLEBAR / BAGIAN DEPAN SEPEDA

150 KM 210 KM

CHECK POINT
SETIAP CHECKPOINT AKAN ADA PANITIA 
YANG STANDBY DAN MEMBANTU DALAM
PROSES PESERTA MELAKUKAN SCAN QR

BAGI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN 
DENGAN CARA MEMBAGIKAN CODE QR
SECARA PRIBADI AKAN DI DISKUALIFIKASI

KARTU INI TIDAK BOLEH HILANG / RUSAK

MASING-MASING PESERTA AKAN
MENDAPATKAN VEST SESUAI KATEGORI

150 KM

210 KM

PENGAMBILAN VEST DILAKUKAN PADA H-1



TATA TERTIB
Peserta
1. Peserta AVC terbuka bagi Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun Warga Negara 
Asing (WNA).

2. Peserta berusia 18 tahun ke atas, atau 
dibawah 18 tahun dengan persetujuan dan 
pendampingan orang tua selama kegiatan 
berlangsung.

3. Keselamatan, kesehatan, dan resiko-resiko
lainnya yang mungkin terjadi menjadi 
tanggung jawab peserta sepenuhnya.

Waktu Bersepeda
Batas waktu finish/COT (Cut Of Time) adalah 
15,5 jam untuk 210 KM dan 11 jam untuk 150 KM 
sebagai syarat untuk mendapatkan medali. 
Misal start jam 05.30 maka paling lambat 
jam 21.00 harus sudah mencapai finish.

Sepeda dan Peralatan
1. Sepeda yang diperbolehkan mengikuti event 

ini adalah: sepeda lipat, mountain bike, 
gravel bike, road bike, touring/hybrid bike, 
fixed gear dengan rem. E-bike dan 
sepeda tandem tidak diperkenankan ikut.

2. Peserta wajib membawa peralatan berupa 
pompa, ban dalam/alat tambal ban, 
pencongkel ban, dan jas hujan. Peserta bebas 
berhenti untuk memilih tempat istirahat, 
makan pagi/siang/malam, dan sholat, 
selama masih dalam rute yang telah 
ditentukan panitia.

3. Wajib memakai helm, lampu depan, dan 
lampu belakang. Lampu belakang dianjurkan 
nyala selama perjalanan, mengingat jalan 
yang dilalui lumayan ramai 
(pastikan bertahan nyala sampai finish).

Kewajiban Peserta
1. Peserta wajib mengikuti dan mematuhi 

aturan lalu lintas yang berlaku serta bersikap 
sopan.

2. Peserta wajib menjaga, dan dilarang 
menghilangkan kartu brevet 
karena digunakan untuk mendapatkan 
tanda tangan/cap, yaitu sebelum start, 
checkpoint 1, checkpoint 2, dst hingga finish.

3. Peserta tidak diperkenankan didorong 
dan/atau ditarik oleh pesepeda ataupun 
kendaraan lain.

4. Dilarang evakuasi atau menaikkan sepeda 
ke kendaraan lain kecuali memang sudah 
tidak ingin melanjutkan event ini.

Fasilitas
 Tersedia snack di setiap Check Point
 Lebih dari 30 destinasi wisata
 Vest
 Ridepack (nomer peserta, kartu brevet, dll)
 Medali Finisher bagi yang berhasil mencapai

finish tanpa melanggar aturan
 Booth untuk photo spot
 Dokumentasi event
 Asuransi
 Ambulance

Dokumentasi
Peserta menyetujui bahwa hasil dokumentasi, 
baik foto maupun video yang dihasilkan 
penyelenggara AVC No.2 tahun 2023 selama 
acara berlangsung bisa digunakan oleh 
penyelenggara, tanpa kewajiban membayar 
kompensasi, untuk kebutuhan publikasi seluruh 
media maupun kebutuhan promosi 
dan pemasaran program.

Force Majeure
Apabila terjadi pada saat dan atau menjelang 
penyelenggaraan event AVC No.2 Tahun 2023 
yang mengakibatkan event gagal terlaksana 
berupa bencana alam/kejadian luar biasa lain, 
termasuk apabila terbit regulasi pemerintah 
atau aparatur negara berupa larangan kegiatan, 
maka uang pendaftaran tidak dapat 
dikembalikan panitia.

Lain - Lain
1. Event ini bersifat unsupported (mandiri), 

tidak ada bantuan dalam bentuk apapun dari 
panitia -selain asuransi, ambulance beserta 
tim medis-. Peserta menyiapkan sendiri 
perbekalan, peralatan dan mengatasi secara 
mandiri apabila terjadi masalah teknis.

2. Medali hanya diberikan kepada peserta 
yang berhasil finish sesuai rute yang telah 
ditentukan panitia, tanpa ada pelanggaran 
di dalamnya.

3. Peserta diijinkan singgah di berbagai obyek 
wisata yang dilewati untuk menikmati 
keindahannya dan mengambil foto 
(misal masuk ke pantai Goa cemara, 
Pantai Cemoro Sewu, Hutan Pinus, dll).



Q & A

Apakah semua jenis sepeda boleh mengikuti 
event ini ?

Sepeda yang diperbolehkan mengikuti event 
ini adalah: sepeda lipat, mountain bike, 
gravel bike, road bike, touring/hybrid bike, 
fixed gear dengan rem. E-bike dan sepeda 
tandem tidak diperkenankan ikut.

Apakah selama perjalanan diperbolehkan 
beristirahat ?

Peserta bebas berhenti untuk memilih 
tempat istirahat, makan pagi/siang/malam, 
dan sholat, selama masih dalam rute yang 
telah ditentukan panitia.

Apakah peserta harus sudah vaksin Covid-19 
?
Peserta wajib sudah di vaksin booster yang 
dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi 
atau sertifikat vaksin.

Bagaimana tipikal rutenya ?

Secara umum, rute dapat dilewati oleh 
berbagai jenis sepeda seperti road bike, 
sepeda lipat, MTB, Gravel, Hybrid, ataupun 
Touring. Sebagian besar dari rute yaitu jalan 
halus. Terdapat sedikit bagian dari rute 
dengan kondisi jalan cor, jalan rusak serta 
kondisi jalan berbatu dan rute pasir yang 
harus dilewati dengan menuntun sepeda. 
Pengaturan sepeda yang ideal adalah untuk 
climb. Selain itu, bagi pengguna road bike 
masih bisa pakai lebar ban 25.

Apakah pilihan 210 km rutenya berat? 
Bagaimana kalau tidak kuat?

Rute 210 km termasuk berat, EG sekitar 2.300 
m, dan terdapat beberapa tanjakan terjal 
dan panjang dengan gradien kurang lebih 
20%. Ketabahan, kesabaran, dan mental tidak 
mudah menyerah diperlukan untuk rute ini. 
Jika tidak kuat, dapat beristirahat ataupun 
dituntun (batas maksimal panitia menunggu 
yaitu hingga jam 24.00). Yang perlu 
diperhatikan yaitu tetap menjunjung 
sportivitas dan kejujuran, serta jika tidak 
mampu jangan dipaksakan, dan dapat 
memilih rute 150km. Rute 150 km memiliki 
EG sekitar 1.000 m dan gradien yang lebih 
bersahabat. Pilihlah rute yang sesuai dengan 
kemampuan masing-masing.

Apa yang menarik dari event ini?

Peserta akan diajak melewati seluruh Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota 
Jogja dan 4 Kabupaten yaitu Sleman, 
Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul 
dengan melewati lebih dari 30 obyek wisata. 
Selain itu, juga melewati beragam rute dari 
menjelajahi kota Jogja istimewa hingga 
menjelajahi rute dengan pemandangan 
sawah, sungai, laut, gunung, padang pasir, 
perbukitan, hutan, gunung purba, dan juga 
embung.

Apakah ini balapan ?

Tidak, event ini lebih menekankan untuk 
menikmati rute perjalanan dan obyek wisata 
yang dilewati. Tidak ada podium dalam event 
ini, tetapi panitia akan menyediakan data 
waktu urutan finisher. Urutan Finisher akan 
dikategorikan Under COT & Over COT.

Apakah semua peserta dapat medali? 
Apakah ada COT ?

Tidak, peserta yang tidak berhasil finish dan 
melanggar aturan, tidak berhak 
mendapatkan medali. Panitia memberikan 
standar COT (Cut Off Time) 14,5 Jam + 1 jam 
untuk alokasi foto2/menikmati obyek 
wisata/perjalanan, dengan total 15,5 jam 
untuk rute 210 km, serta 10 jam + 1jam, 
dengan total 11jam untuk rute 150 km. 
Apabila lebih dari COT, panitia memberikan 
toleransi hingga pukul 24.00 sebagai syarat 
mendapatkan medali.

Fasilitas apa saja yang akan diperoleh ?

1. Tersedia snack di setiap Check Point
2. Lebih dari 30 destinasi wisata
3. Vest
4. Ridepack (nomer peserta, kartu brevet, 

dll)
5. Medali Finisher bagi yang berhasil 

mencapai finish tanpa melanggar aturan
6. Booth untuk photo spot
7. Dokumentasi event
8. Asuransi
9. Ambulance



Q & A

Apakah diperbolehkan berhenti di destinasi 
wisata yang dilewati ?

Peserta diijinkan masuk di obyek - obyek 
wisata yg dilewati untuk menikmati 
keindahannya dan foto - foto (misal masuk 
ke pantai Goa cemara, pantai cemoro sewu, 
dll).

Apakah saya bisa sekalian melakukan 
pemesanan hotel ?

Bisa, pada saat registrasi akan ada pilihan 
hotel yang yang bekerjasama dengan event 
ini.

Perlengkapan apa yang harus dibawa?

Peserta WAJIB memakai helm, lampu depan 
dan belakang, ban dalam cadangan, alat 
cungkil/tambal ban, mini pump, toolkit, 
bidon, cap (topi), jas hujan, powerbank, obat 
pribadi, hand sanitizer, sun block, uang saku, 
dan sepeda dengan kondisi sehat (pastikan 
rem pakem karena rute yang dilewati banyak 
tanjakan dan turunan tajam).

Apakah ada road captain/marshal, mekanik, 
dan papan penunjuk jalan?

Tidak ada, event ini adalah unsupported, 
yaitu peserta bersepeda secara mandiri. 
Panitia hanya menyediakan file GPX dan 
peserta WAJIB install di cyclocomp atau 
pakai HP dengan aplikasi GPX viewer, 
komoot, ride with gps, dll. Pastikan aplikasi 
dapat digunakan dan berjalan normal untuk 
menghindari tersesat ataupun salah jalan.

Bagaimana bila terjadi halangan selama 
perjalanan?

Untuk masalah teknikal sepeda, maka 
peserta menyelesaikan sendiri (panitia tidak 
memfasilitasi). Namun, untuk masalah 
kesehatan, misal kram, muntah, sesak nafas, 
dll, peserta dapat menghubungi call center 
yang tercantum di nomor peserta. Panitia 
menyediakan Ambulance dan Asuransi.

Apakah boleh bawa mobil di start/finish? 
Kapan ridepack bisa diambil?

Membawa mobil pada start ataupun finish 
tidak dianjurkan, karena terbatasnya lahan 
parkir (hanya bisa dropoff). Pengambilan 
ridepack dilayani pada H-1 yaitu Jumat, 17 
Februari 2023 di hotel Grand Rohan Jogja 
jam 14.00 - 20.00. Nomor peserta dipasang di 
sepeda dan brevet card diisi pada H-1 event. 
Tersedia tempat sholat di lantai dasar hotel.



TERIMA KASIH


