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Beste deelnemer,
De 107e editie van de Ronde van Frankrijk zal ongetwijfeld een memorabele editie worden,
gezien het huidige corona tijdperk. De start is gepland om zaterdag 29 augustus en de ronde
eindigt op zondag 20 september. Hopelijk blijft iedereen gezond en krijgen we een spannende
ronde. Na de overwinning van Bernal vorig jaar zijn er diverse kapers op de kust, hopelijk kunnen
we weer juichen voor een Nederlandse overwinning.
Dit jaar wordt het Roois Tourspel alweer voor de 36ste keer geheel belangeloos georganiseerd
door een kleine club vrijwilligers. We hebben er voor gekozen om dit jaar wel een Tourspel te
organiseren, maar in afgeslankte vorm. Dit houdt onder andere in dat de traditionele prijsuitreiking
op de maandag na de finish dit jaar niet doorgaat en dat alle lijsten digitaal moeten worden
ingeleverd en betaald. Omdat we maar een beperkt spel kunnen organiseren, hebben we er voor
gekozen om het inschrijfgeld eenmalig te verlagen tot EUR 10,-. Zeventig procent gaat in de
prijzenpot en dertig procent gaat naar Ondersteuning van eenzame ouderen in Sint-Oedenrode.
Een groep mensen die het nu extra moeilijk heeft.
Reglement 2020
Er mogen MAXIMAAL 5 LIJSTEN PER DEELNEMER worden ingeleverd.
Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per deelnameformulier. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar,
gebruik daarom niet de namen van je kinderen op het deelnameformulier! Dit om vervelende
situaties te voorkomen. Een ingevulde lijst kan je alleen maar mailen naar info@rooistourspel.nl en
de betaling mag naar rekeningnummer NL07RABO0116447168 op naam van Stg. Roois Tourspel
onder vermelding van naam en aantal lijsten. De lijsten en betaling moeten binnen zijn voor
vrijdagavond 28 augustus 24.00u.
Wat moet je raden?
De bedoeling is om die 15 renners te raden waarvan jij verwacht dat deze vaak bij de eerste 10 in
een etappe zullen eindigen. Ook moet je raden wie volgens jou de gele, groene & bolletjestrui wint.
Verder geef je 2 reserverenners op voor het geval er renners niet starten in de eerste officiële
etappe. Bij uitvallen van een renner tijdens of na de eerste etappe komt er geen vervanger voor in
de plaats. De behaalde punten van die uitvaller blijven wel geldig voor het totaalklassement. Iedere
deelnemer is verantwoordelijk voor controle van zijn/haar eigen lijst.
Alle renners met rugnummer vind je vanaf vrijdag 28 augustus op teletekst, http://www.letour.fr
en in de dagbladen.
Hoe verdien je punten?
Als een van jouw renners bij de eerste 10 eindigt in een etappe krijgt hij volgens onderstaande
verdeling punten:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

15pnt
12pnt
10pnt

4e plaats
5e plaats
6e plaats

Extra punten voor het eindklassement:
Gele trui
30 pnt
Groene trui
20 pnt
Bolletjes trui
10 pnt

7pnt
6pnt
5pnt

7e plaats 4 pnt
8e plaats 3 pnt
9e plaats 2 pnt

10e plaats

EXTRA PRIJSVRAAG: Indien je er in slaagt
een lijst in te leveren die precies 0 punten oplevert,
dan verdien je hiermee een hele mooie geldprijs, bij
meerdere winnaars wordt de prijs gedeeld.

Waar vind je de uitslagen?
Dagelijks worden alle standen bijgewerkt en gepubliceerd op www.rooistourspel.nl. De dagwinnaars
worden bekend gemaakt via de site, Twitter http://www.twitter.com/rooistourspel en Facebook
www.facebook.com/rooistourspel.
Winnaar
De winnaar is uiteraard degene die de meeste punten heeft verzameld. Als een renner achteraf
gediskwalificeerd wordt, blijven zijn behaalde punten toch geldig. De officiële uitslag van teletekst
is bindend. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie van het Roois Tourspel.
Prijsuitreiking
Zoals al eerder geschreven wordt er dit jaar GEEN prijsuitreiking gehouden, de prijswinnaars
worden geïnformeerd en het prijzengeld wordt overgemaakt. De hoofdprijs is dit jaar geen
geldprijs, maar een prachtige mountainbike mede ter beschikking gesteld door Mutsaars Bikes
(www.Mutaarsbikes.nl) uit Schijndel en daar zijn we heel blij mee! Deze prijs wordt op locatie
uitgereikt.
SUCCES MET INVULLEN!
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INSCHRIJFFORMULIER 2020
Slechts één naam (geen pseudoniemen)
MAXIMAAL 5 LIJSTEN PER DEELNEMER
Naam
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

Naam renner + voorletter

rugnr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Reserve renners

rugnr

1
2
Gele trui
Groene trui
Bolletjes trui

UITERLIJK INLEVEREN VRIJDAG 28 AUGUSTUS VOOR 24.00 UUR
DEELNAME € 10,00
INLEVEREN VIA INFO@ROOISTOURSPEL.NL
BETALEN VIA NL07RABO0116447168 TNV STG. ROOIS TOURSPEL
ONDER VERMELDING VAN NAAM EN AANTAL LIJSTEN

