Spelregels:
- Iedereen kan zich aanmelden tot zaterdag 29 juni 2013 om 12.00 uur.
- Een Team kan hierna niet meer worden gewijzigd.
- Iedere ploeg bestaat uit 12 wielrenners en 2 reserves met daarbij 1 kopman.
- Wanneer een renner tijdens de Tour de France uitvalt, wordt de eerste reserve aangewezen.
Mochten er meer dan 2 renners uit je team wegvallen, dan kan er geen vervanger meer
worden ingezet.
- De officiële deelnemerslijst is pas een dag voor de start officieel bekend. Blijkt een renner
niet mee te doen, dan dient de deelnemer zelf uiterlijk voor 29 juni 2013 om 12.00 uur een
vervanger te selecteren.
- Mocht een renner in de Tour de France gepakt worden op het gebruik van doping, dan
worden alle punten van deze renners geschrapt. Een eventuele contra expertise wordt niet
afgewacht. De uitslagen van alle andere renners blijven in een dergelijk geval onveranderd
en schuiven niet door vanwege het wegvallen van deze renners.
- Bij de puntentelling van de truien gaan de punten naar de leider in het betreffende
klassement (geel= algemeen klassement, groen= punten klassement, bolletjes=
bergklassement, wit= jongeren klassement).
- Na de laatste etappe worden de punten voor de eindstanden bij de truien toegekend als ook
voor de plaatsen 1 tot en met 15.
- Tevens ontvangt jouw kopman dubbele punten in zowel elke etappe als ook voor het
eindklassement, met uitzondering van de voorspelling van de truien in het eindklassement!
- Alle uitslagen worden overgenomen van de officiële Tour de France website.
Prijzen:
- Elke dag van de Tour de France wordt er een dagprijs weggegeven aan degene met het
hoogste aantal punten op die dag. Let op! Wanneer meerdere deelnemers de hoogste score
hebben, dan zal er een loting plaatsvinden.
- Er zijn 10 eindprijzen beschikbaar.

Puntentelling per dag
Plaats
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats
6de plaats
7de plaats
8ste plaats
9de plaats
10de plaats
Drager gele trui
Drager groene trui
Drager bolletjes trui
Drager witte trui

Punten
35
20
15
12
8
7
6
5
4
3
10
5
5
5

Puntentelling eindklassement

Plaats
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats
6de plaats
7de plaats
8ste plaats
9de plaats
10de plaats
11de plaats
12de plaats
13de plaats
14de plaats
15de plaats
Winnaar groene trui
Winnaar bolletjes trui
Winnaar witte trui

Punten
200
150
100
50
40
35
30
25
20
15
13
11
9
7
5
50
40
30

Puntentelling voor het goed voorspellen van:
Winnaar
Winnaar Groene Trui
Winnaar Bolletjes Trui
Winnaar Witte Trui

50
25
25
25

