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Beste deelnemer,
De 105e editie van de Ronde van Frankrijk gaat van start op zaterdag 7 juli 2018 met een
gewone etappe van 189km door de Vendée. Op zondag 29 juli worden de laatste rondjes gereden
op de Champs Elysées in de Franse hoofdstad Parijs. Met Froome als winnaar in 2017, maar ook
met het verrassende optreden van Uran en Bardet, belooft ook deze editie weer zeer spannend te
worden. Zal Froome in staat zijn, zijn titel te verdedigen of gaat er iemand anders met de
hoofdprijs vandoor? En mogen we dit jaar ook weer juichen voor een Nederlander?
Dit jaar wordt het Roois Tourspel alweer voor de 34ste keer geheel belangeloos georganiseerd
door een kleine club vrijwilligers. Naar verwachting rond de 800 deelnemers, spelen gedurende 3
weken mee in dit Tourspel.
Het goede doel dat we dit jaar ondersteunen is Stg. Rooi Hartsafe. Voor meer informatie over dit
mooie doel verwijzen we je naar de website www.rooihartsafe.nl
Reglement 2018
Er mogen MAXIMAAL 5 LIJSTEN PER DEELNEMER worden ingeleverd.
Het inschrijfgeld bedraagt €13,- per deelnameformulier. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.
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. De
proloog telt niet mee. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor controle van zijn/haar eigen lijst.
Alle renners met rugnummer vind je vanaf vrijdag 6 juli 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: Welke renner eindigt er op
de 105e plaats? Dit levert geen punten op voor
het eindklassement, maar onder de deelnemer s
met de juiste naam wordt er een hele mooie prijs
verloot. Volg Facebook voor meer informatie.

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. Bij een
Ex Aequo bij de podiumplaatsen bepaalt de Extra Prijsvraag de uiteindelijke rangschikking.
Prijsuitreiking
Op maandagavond 30 juli, direct na de Tour de France, worden vanaf 20.00 uur, de prijzen van het
Tourspel uitgereikt aan de winnaars tijdens een gezellig avond bij De Beurs in Sint-Oedenrode.
Uiteraard is er dit jaar ook weer een gratis loterij met als hoofdprijs een racefiets, beschikbaar
gesteld door Mutsaars Bikes.
Succes met het invullen en veel plezier tijdens deze editie van de Tour de France. Let op,
formulieren inleveren uiterlijk voor vrijdag 6 juli 24.00u bij De Kroeg en de overige
inleveradressen, zoals vermeld op het inschrijfformulier.

1pnt
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INSCHRIJFFORMULIER 2018
Slechts één naam (geen pseudoniemen)
MAXIMAAL 5 LIJSTEN PER DEELNEMER
Bedrijfsnamen alleen toegestaan voor sponsors Roois Tourspel 2018.
Inleveren uiterlijk vrijdag 6 juli voor 24:00 uur bij:
De Kroeg
Borchmolendijk 11
Bike Center Van Brunschot
Hertog Hendrikstraat 1a
Pets en Co De Borchmolen
Streepenstraat 2
Mutsaars Bikes
Europalaan 79

Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode
Schijndel

Naam

M

V

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
EXTRA PRIJSVRAAG
105e Plaats

UITERLIJK INLEVEREN VRIJDAG 6 JULI VOOR 24.00 UUR
DEELNAME € 13,00

