REGLEMENT TOURSPEL 2021
BUURTSCHAP KLEIN ZUNDERT
1.

2.

Elke deelnemer, stelt een ploeg samen van 15 verschillende renners. Met deze 15 renners gaat hij/zij de gehele ronde
rijden. Bovendien heeft u de mogelijkheid om nog maximaal 2 reserves op te geven. Mocht 1 van uw eerste 15 renners
op het allerlaatste moment toch niet van start gaan in de tour, dan wordt automatisch uw eerste reserve
doorgeschoven. Vallen er renners tijdens de Tour uit, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de reserve-renners.
Bij elke etappe met uitzondering van de ploegentijdrit kunnen punten gescoord worden. En wel als volgt; als 1 van de
door u gekozen renner de etappe wint, krijgt u 20 punten, hebt u bovendien de renner die op de 2e plaats eindigt, dan
levert u dat nog eens 16 punten en heeft u dan toevallig ook nummer 8 nog goed, krijgt u daarvoor 5 punten. In dit
voorbeeld levert de betreffende etappe u dan in totaliteit 31 punten op.
Te behalen punten per etappe:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

3.

20 punten
16 punten
13 punten
11 punten

Nr. 5
9 punten
Nr. 6
7 punten
Nr. 7
6 punten
Nr. 8 5 punten

Nr. 9
4 punten
Nr. 10 3 punten
Nr. 11 2 punten
Nr. 12 1punt

Bovenstaande punten worden toegewezen aan elke deelnemer met een corresponderende renner. Degene die in een
etappe het meeste aantal punten weet te behalen komt in aanmerking voor de zogenaamde dagprijs van € 5,-. Indien er
meerdere winnaars zijn wordt de dagprijs gedeeld. Het minimaal uit te keren bedrag is € 0,50. Bij meer dan 10 winnaars
gaat het geld dus terug in de prijzenpot.
4. Er zijn bonuspunten te verdienen als de nummers 1,t/m5 van het eindklassement in de door u opgegeven rennerslijst
voorkomt. Nummer 1 krijgt 50 bonuspunten. Nummer 2 krijgt 35 bonuspunten Nummer 3 krijgt 20 bonuspunten
Nummer 4 krijgt 10 bonuspunten en de Nummer 5 krijgt 5 bonuspunten.
Voor de nummers 1, 2 en/of 3 van zowel het berg, jongeren- als van het puntenklassement krijgt u voor Nummer 1 25
bonuspunten, voor Nummer 2 15 bonuspunten en voor Nummer 3 10 bonuspunten.
5. Elke etappe uitslag en de daarbij behorende tussenstand zal elke dag op onze website www.kleinzundert.nl worden
geplaatst.
6. Degene die aan het einde van de tour de meeste punten heeft behaald is de winnaar. Bij gelijk aantal punten wordt de
prijs gedeeld.
7. Diskwalificatie van een renner na het plaatsten van de uitslag om welke reden dan ook, heeft geen verandering van de
uitslag tot gevolg.
8. Degene die NUL punten weet te halen in het gehele tourspel zal ook een prijs winnen deze prijs zal €25,- bedragen.
Indien er meerdere winnaars zijn wordt de prijs gedeeld. Het minimaal uit te keren bedrag is €2,50. Bij meer dan 10
winnaars gaat het geld dus terug in de prijzenpot.
e
9. Sinds vorig jaar is er een nieuw spelelement, de bonusvraag. Degene die exact weet te voorspellen wie er in de 108
editie op plek 108 eindigt in het algemeen klassement wint een prijs van €25,-. Indien er meerdere winnaars zijn wordt
de prijs gedeeld. Het minimaal uit te keren bedrag is €2,50. Bij meer dan 10 winnaars gaat het geld dus terug in de
prijzenpot. Mocht er geen naam zijn ingevuld dan maak je vanzelfsprekend geen kans op het eindbedrag van dit
spelonderdeel.
10. Het totale inleggeld wordt in de vorm van geldprijzen uitgekeerd.
De uiteindelijke winnaar van dit spel krijgt 30% van het resterende inleggeld; nummer 2 20%; nummer 3 15%, nummer 4,
5, 6 en 7 respectievelijk nog 12,5%, 10%, 7,5% en 5%.
De prijzen worden na de tour uitgekeerd.
11. Inleggeld per deelnameformulier bedraagt € 5,12. Het deelnameformulier en het inleggeld dienen voor zaterdag 26 juni 12:00 uur ingeleverd te zijn bij Jeroen Derksen
(Spitter 17, 4881VV Zundert).

