Het WK in Rusland is nog in volle
gang, maar het volgend groot sport
evenement dient zich alweer aan.
Uiteraard de Ronde van Frankrijk.
De Tour start op zaterdag 7 juli
op het eiland Ile de Noirmoutier.
Voor € 7,50 kun je je eigen ploeg
weer mee laten doen.
SPELREGELS
Stel een ploeg van 15 renners samen + 3 reserve
renners (voor het geval dat gekozen renners
niet starten bij het begin van de Tour). Met elke
etappe (behalve de ploegentijdrit) kunnen de
navolgende punten verdiend worden:
1e
25 punten
2e
20 punten
3e
15 punten
4e
12 punten
5e
10 punten
6e
9 punten
7e
8 punten
8e
7 punten
9e
6 punten
10e
5 punten
Na elke etappe zijn er nog 30 punten te ver
dienen. 10 punten voor elke gele-, groene- en
bolletjestrui. Bijv. van jouw 15 gekozen renners
heb je degene die als 2e en 5e geëindigd zijn in
de etappe van die dag (20+10=30 punten). Daar
naast start een door jou genoemde renner de
volgende dag in de gele trui (10 punten) en een
ander in de bolletjestrui (10 punten). Dat brengt
het totaal van die dag op 50 punten.
Als extra bonus zijn er nog 150 punten te
verdienen met het eindklassement. Wie draagt
uiteindelijk op het podium in Parijs de gele-,
groene- en de bolletjestrui (ieder 50 punten).
Deze renners hoeven niet bij je oorspronkelijke
15 gekozen renners te staan.
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De 5 mensen met het hoogste aantal punten na
de laatste etappe zijn de winnaars.
Natuurlijk zijn er ook dagprijzen van € 12,50 te
verdienen. De punten voor de dagprijzen tellen
echter zonder bonuspunten voor de truien. De
etappes die hieraan meedoen zijn de 4e, 7e, 9e,
12e, 15e en de 20e.

EINDKLASSEMENT
Gele trui:				
Groene trui:				
Bolletjestrui:					

Vul het formulier hiernaast in en lever het in bij
café “De Kleine Winst”. Inleveren kan tot en met
zaterdag 2 juli 11.30 uur.

Controlegetal:

VEEL SUCCES!

Handtekening deelnemer
				
Handtekening ‘De Kleine Winst’

