
Reglement Tour de France Prijsvraag 
 
 

1. U vult 15 wielrenners en 2 reserves (totaal dus 17) in, welke deelnemen aan de Tour de 
France, op een vel papier. Vermeld de namen, voornamen en rugnummers van deze 
wielrenners. De deelnemers en hun rugnummers zijn in elk geval in “Dagblad de 
Limburger” van zaterdag 1 juli vermeld. Indien 1 of meerdere renners die u op de lijst 
heeft vermeld op maandag 3 juli (is de eerste etappe voor onze prijsvraag) niet starten 
worden deze vervangen door de reserves. Uitvallers vanaf 3 juli worden niet meer 
vervangen door de reserves.  
Geef dus duidelijk aan welke renners de reserves zijn. 
Deze renners gelden voor alle hele etappes (ook tijdritten), uitgezonderd ploegentijdritten. 
De etappes van zaterdag 1 juli en zondag 2 juli tellen om praktische redenen niet mee bij 
de bepaling van het puntenaantal. 
 

2. Is bij  een etappe een renner of meerdere renners, die u heeft ingevuld, bij de eerste 
vijftien geëindigd, dan krijgt u daarvoor een bepaald aantal punten namelijk: 

 
1e plaats  25  6e plaats  10  11e plaats  5 
2e plaats  20  7e plaats  9  12e plaats  4 
3e plaats  16  8e plaats  8  13e plaats  3 
4e plaats  13  9e plaats  7  14e plaats  2 
5e plaats  11  10e plaats 6  15e plaats             1 
 

3. De behaalde punten worden elke dag opgeteld, en vervolgens van alle etappes samen. 
Voor de toekenning van de punten wordt uitgegaan van de uitslag zoals die in “Dagblad de 
Limburger” staat vermeld. 

 
4. Wielrenners die uitvallen kunnen natuurlijk geen punten meer halen. De punten zie zij 

behaald hebben blijven gehandhaafd. 
 

5. Degene, die na afloop van de Tour de meeste punten heeft behaald is winnaar van de 
prijsvraag. Voor de 10 hoogst geëindigde deelnemers worden geldprijzen beschikbaar 
gesteld. Tevens ontvangen de drie laagst geklasseerde deelnemers een geldprijs. 
De hoogte van de geldprijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 

6. Formulieren waarop 1 of meerdere renners staan die niet van start gaan (en niet in 
“Dagblad de Limburger” van zaterdag 1 juli staan vermeld) doen niet mee voor de prijzen 
van de drie laagst geklasseerde deelnemers. 

 
7. De inleg bedraagt € 3,00 per formulier. Per persoon mogen een onbeperkt aantal 

formulieren worden ingevuld. 
 

8. Op ingevulde formulieren de volgende gegevens vermelden: 
- naam en adres deelnemer 
- 15 renners en 2 reserves voorzien van naam, voornaam en rugnummer 
 

9. Zaterdag 1 juli zullen de formulieren vanaf 16.00 uur huis aan huis worden opgehaald. 
Tegelijkertijd dient  het inschrijfgeld te worden voldaan. 

 
10. De organisatie van de prijsvraag is in handen van de voetbalvereniging St. Joost. Deze 

zullen ook de ingevulde formulieren controleren. Een keer per week zal een tussenstand 
bekend (bij de kerk op bord) worden gemaakt. Zeer regelmatig zal de tussenstand worden 
bekendgemaakt op www.vvstjoost.nl Eventuele reclames kunnen binnen 3 dagen na afloop 
van de Tour bij John Maes (06-11303844), Heerdstraat 9 te Sint Joost kenbaar worden 
gemaakt. 

 
 
11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de Voetbalvereniging St. Joost. 

       
 


