REGLEMENT TOUR de FRANCE 2022
(Supportersvereniging WEC)
1) Elke deelnemer schrijft slechts één ploeg in.
2) Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer.
3) Een ploeg bestaat uit 15 renners, te kiezen uit de namen die voorkomen op de voorlopige rennerslijst.
Zie ook de websites https://www.tourploeg.nl/wielrenners, http://www.tourdefrance-2021.com,
http://www.letour.fr , wec@wec.nl voor de actuele lijst. Hier kunt u ook het deelnameformulier downloaden.
4) Elke deelnemer vult vervolgens in:
a) De eerste 3 plaatsen van het eindklassement + reserve
b) De winnaar van het puntenklassement (groene trui) + reserve
c) De winnaar van het bergklassement (bolletjes trui) + reserve
d) De laagst eindigende Nederlander in het algemeen klassement + reserve
5) Voor de puntentoekenning gelden alle etappes m.u.v. een eventuele ploegentijdrit
6) Bindend zijn de rituitslagen zoals deze worden opgenomen op de officiële site van de tour
(http://www.letour.fr).
7) De puntentoekenning is als volgt:
a) DAGKLASSEMENT: elke renner die in een etappe bij de eerste 15 finisht, verzamelt de volgende
punten in volgorde van binnenkomst: 30,25,20,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
b) EINDKLASSEMENT: elke op de juiste plaats geëindigde renner verzamelt 50 punten. Eindigt een
renner op een andere plaats bij de eerste 3 van het eindklassement, dan ontvangt hij 25 punten
c) EXTRA PUNTEN: de deelnemer ontvangt extra punten voor het juist raden van:
* De groene trui
25 punten
* De bolletjes trui
25 punten
* Laagst geëindigde Nederlander
25 punten
8) Iedere dag wordt een dagklassement met algemeen klassement (totalen t/m de laatst verreden etappe) opgesteld.
9) De punten van een uitgevallen renner worden van het algemeen klassement afgetrokken.
10) De einduitslag, zoals vermeld in het Brabants Dagblad op de maandag na de finish in Parijs, is bindend. Indien de uitslag na deze datum alsnog wordt gewijzigd, dan wordt deze wijziging niet meer
verwerkt.
11) De prijzenverdeling is als volgt:
a) DAGPRIJZEN: verrassing (max. 1 per dag en max. 2 per deelnemer) !!! (via loting0
b) EINDPRIJZEN: afhankelijk van het aantal deelnemers.
c) Voor de rode lantaarndrager (laatste in het eindklassement) is er een extra prijs.
12) Iedere deelnemer schrijft zijn ploeg in met het deelnameformulier onder gelijktijdige betaling van het
inschrijfgeld. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zijn tot het sluitingstijdstip mogelijk.
13) Iedere deelnemer kiest reserverenners voor het geval uitgekozen renners niet op de officiële deelnemerslijst vermeldt staan. Indien er niet genoeg reserves zijn zal de tourdirectie renners toewijzen.
14) De prijsuitreiking zal plaats vinden op donderdagavond 28 juli (onder voorbehoud). Iedereen krijgt
hier bericht over.
15) Bij twijfel over de uitslag, de uitleg c.q. de toepassing van dit reglement en / of in die gevallen waarin
het reglement niet voorziet, beslist de tourdirectie (zie onder). De beslissingen van de tourdirectie zijn
bindend.
Veel succes!!!!
DE TOURDIRECTIE,

Supportersvereniging WEC
Inleveren uiterlijk donderdag 30 juni voor 23.00 uur in kantine van WEC
of voor vrijdagmiddag 1 juli 12.00 uur op Klaverwei 34 te Wijbosch.
mailen kan ook naar j.mol.2@kpnmail.nl
Inschrijfgeld € 10,00 : contant of overmaken op NL15RABO 01982248288 tnv WEC supp.ver.
ovv je naam. Info: John de Mol 06-83609823

