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Dit is de 25e editie van het Zwaluw Tourspel. Een Jubileum voor ons Tourspel.
Door mee te doen steunt u de jeugdafdeling van De Zwaluw. Ook dit jaar zijn
we er in geslaagd om een aantal sponsoren te vinden die hun bijdrage leveren
aan dit Tourspel. Mede hierdoor hebben we evenals andere jaren weer prachtige
eindprijzen en elke dag meerdere dagprijzen. Hoe u deze prijzen in de wacht
kunt slepen, vindt u verderop in dit boekje.
De 106e Tour de France begint op zaterdag 6 juli 2019 in Brussel met een
vlakke etappe de 1e sprinters rit, hierna volgt meteen een Ploegentijdrit en vanuit
daar trekken we langzaam het Franse Land binnen. Deze editie zal de tour via de
Noordelijke Vogezen via Centraal Massief Frankrijk naar de Pyreneeën en terug
omhoog naar de Alpen trekken wat voor een uitdagend en wisselend parcours
zal zorgen. De finish is op zondag 28 juli op de Champs-Élysées in Parijs.

Ga bij het invullen van de deelnemerslijst zeer zorgvuldig te werk en vul deze
lijst vooral duidelijk in. Gebruik de officiële rugnummers die t.z.t. vermeld
staan op NOS.nl of teletekst en op onze website; www.vvdezwaluw.nl
Mochten wij onverhoopt met het invoeren van uw lijst een fout maken, dan kunt
u contact met ons opnemen.
Wij wensen alle deelnemers veel succes toe tijdens deze Tour en veel geluk bij
het kiezen van de renners.

Met vriendelijke groeten,
Martijn Moers, Jesse Willems,
Cliff van Sambeek, Jarno Kosman,
Wesley Kerstens
“ De Zwaluw Tourcommissie”
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1. Deelnemer is men wanneer men voor zondag 7 juli 12.00 uur heeft betaald
en zich heeft opgegeven middels het inschrijfformulier (in te vullen of te
downloaden via de zwaluwsite).
2. Bij eventuele niet deelneming volgt geen restitutie van het betaalde
deelnemersgeld.
3. Je dient op het verstrekte formulier 25 verschillende namen plus de
rugnummers van de deelnemende renners op te geven.
Je dient de officiële rugnummers te gebruiken die t.z.t. vermeld worden
op NOS.nl/teletekst of op onze website: www.vvdezwaluw.nl
Gedurende de gehele Tour blijf je met deze renners meedoen aan het
Tourspel.
4. Wanneer een renner tijdens de Tour uitvalt (om welke reden dan ook), mag
er geen nieuwe renner worden opgegeven. Dit geld ook voor de deelnemers
die zaterdag hun lijst ingeleverd hebben en er later achter komen dat hun
renner zondag niet meer opstapt. De punten die de uitgevallen renner tot
dan heeft behaald blijven gehandhaafd.
5. Schrijf bij elke renner die je op het formulier zet de achternaam en het
rugnummer op. Deze nummers s.v.p. goed en duidelijk invullen want de
nummers zijn bindend. Dus als U een lijst invult met een andere naam
dan die bij het rugnummer hoort gaan wij uit van de nummers!!
6. De formulieren moeten worden ingeleverd (op papier of digitaal) voor
zondagmiddag 7 juli 12.00 bij Jarno Kosman, Looi 6 5441XB Oeffelt
Formulieren die na dit tijdstip of ergens anders ingeleverd worden, zullen
niet meer geaccepteerd worden.
7. Eenmaal ingeleverde deelnemerslijsten, kunnen niet meer gewijzigd
worden. Zie hierin ook punt 4
8. Het deelnemersklassement proberen wij elke dag voor 22u ‘savonds op
onze website bekend te maken: www.vvdezwaluw.nl

9. Winnaar van het Tourspel is diegene die het hoogst aantal punten heeft
behaald. Tweede prijswinnaar is diegene die het op een na hoogste
aantal punten heeft behaald; derde prijswinnaar is diegene die het op
twee na hoogste aantal punten heeft behaald enz. Bij een gelijk aantal
punten wordt om de prijzen geloot.
10. De kosten voor het Zwaluw Tourspel zijn € 5 per persoon. Dit kan
contant betaald worden bij inlevering van het deelnameformulier op
papier of overgemaakt worden op rekeningnummer NL 40 RABO
013.83.00.577 t.n.v. VV de Zwaluw als u het formulier digitaal
inlevert. Noteer bij de omschrijving ‘tourspel 2019 + naam’.
11. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Tourcommissie.
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1. Puntentelling: Komt een renner op uw lijst als eerste binnen dan ontvangt u
hiervoor 20 punten, ongeacht de plaats op uw rennerslijst. Komt een renner
op uw lijst als tweede binnen dan ontvangt u 17 punten.
De verdere telling is:
derde plaats
15 punten
vierde plaats
13 punten
vijfde plaats
11 punten
zesde plaats
10 punten
zevende plaats
9 punten
achtste plaats
8 punten
negende plaats
7 punten
tiende plaats
6 punten
elfde plaats
5 punten
twaalfde plaats
4 punten
dertiende plaats
3 punten
veertiende plaats
2 punten
vijftiende plaats
1 punt
2. Deze puntentelling geldt voor alle etappes, behalve de 10e en 20e etappe
waarin dubbele punten te verdienen zijn.
3. Dit jaar is er ook weer een Ploegentijdrit in de 2e etappe in deze rit wordt het
Algemeen Klassement als Daguitslag gerekend.
4.

De etappe uitslagen zoals vermeld op www.letour.fr worden door de
Tourcommissie als bindend beschouwd. Bij een ex-equo in de uitslag, geldt
de volgorde zoals vermeld op www.letour.fr
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De prijzen worden uiterlijk 4 weken na afloop van de Tour uitgekeerd.

Dagprijzen

Slagroomtaart voor de Dagwinnaar**

Na iedere meetellende etappe is er een dagprijswinnaar. Dit is degene die op die
dag het hoogst aantal punten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten wordt er
geloot.
We hebben ook elke dag extra prijzen van 5 euro. Omdat het de 25e keer is dat
het Tour spel georganiseerd wordt, zijn het dit jaar de plaatsen 25, 125, 225,
325, 425 in het dag klassement die elke dag in de prijzen vallen.

Eindprijzen
1e prijs: € 200
2e prijs: € 150
3e prijs: € 100
4e prijs: € 75
5e prijs: € 50
6e prijs: Gratis APK Keuring
7e prijs: Waardebon Spar Boere Oeffelt
8e prijs: Fiets bon t.w.v. 25 euro
9e prijs: Fiets bon t.w.v. 15 euro
10e prijs: € 10
Extra eindprijzen
e
e
11 t/m 25 plaats: € 5
Plaats 125: € 5
Plaats 225: € 5
Plaats 325: € 5
Plaats 425: € 5
Laatste Plaats: Jubileumboek Vv de Zwaluw

** Bij de dagprijs: Mocht het voorkomen dat er 1 deelnemer meerdere
keren de dagprijs wint, zal bij de 2e keer of meer de slagroomtaart
vervallen en vervangen worden voor 5 euro. De Dagprijs zal ook 5 euro
zijn als de winnaar te ver weg woont, hierin beslist de tourcommisie.

Etappeoverzicht
Nr.
1**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Datum Etappe
6-7
Bruxelles- Brussel
7-7
Brussel - Brussel
8-7
Binche - Epernay
9-7
Reims - Nancy
10-7
Saint Die des Vosges - Colmar
11-7
Mulhouse - La planche des Bells Filles
12-7
Belfort - Chalon sur Saone
13-7
Macon - Saint Etienne
14-7
Saint Etienne -Brioude
15-7
Saint Flour - Albi
Rustdag
17-7
Albi – Toulouse
18-7
Toulouse - Bagneres de Bigorre
19-7
Pau - Pau
20-7
Tarbes - Tourmalet
21-7
Limoux - Foix
Rustdag
23-7
Nimes - Nimes
24-7
Pont du Gard - Gap
25-7
Embrun - Valloire
26-7
Saint Jean de Maurienne - Tignes
27-7
Albertville - Val Thorens
28-7
Rambouillet - Parijs

** Deze etappe telt niet mee in het Tourspel

Afstand
192
28
214
215
169
157
230
199
170
218
167
202
27
117
185
177
206
207
123
131
127

