Stippents Tourspel 2021
organisatieadres: Café De Sport
Dorpsstraat 62 - 5708 GJ Helmond

Inzet en inleveren formulieren
De inzet is € 10,- per deelname. Het inschrijfformulier kan tot vrijdag 25 juni 2021 om 22.00 uur worden
ingeleverd bij Café De Sport, met contante betaling. Na dit tijdstip worden er geen aanmeldingen meer
geaccepteerd. Gratis tip du jour: kom niet allemaal op het laatste moment, zodat het niet té druk wordt.
Uitleg van het spel
De bedoeling is om vijftien renners te selecteren van wie je verwacht dat die het vaakst bij de eerste tien in een
etappe zullen eindigen. Ook moet je raden wie de gele trui, de groene trui en de bolletjestrui gaan winnen.
Verder geef je vijf reserverenners op voor het geval dat jouw gekozen renners, om welke reden dan ook, niet
aan de start verschijnen. Geef je geen of onvoldoende reserverenners op, dan kiest de organisatie, indien
nodig, renners met de laagste startnummers.
Bij het uitvallen van een renner na de start van de eerste etappe komt er geen vervanger voor in de plaats. De
behaalde punten van die uitvaller blijven wel geldig voor het klassement, ook als deze renner uit de Tour de
France wordt genomen door de wedstrijdleiding.
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het controleren van zijn of haar eigen lijst. Alle renners met het
bijbehorende, definitieve startnummer vind je in de week voordat de Tour de France start (waarschijnlijk pas
24 of 25 juni) op www.letour.fr. Het startnummer op het invulformulier wordt door de organisatie
overgenomen en is bindend.
Als één van jouw renners bij de eerste tien eindigt in een etappe, wordt hem volgens onderstaand schema
punten toegekend.
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats

15 punten
12 punten
10 punten
7 punten
6 punten

6e plaats
7e plaats
8e plaats
9e plaats
10e plaats

5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

Extra punten voor de eindklassementen:
Gele Trui
Groene Trui
Bolletjestrui
Bonus wanneer alle truien goed zijn geraden

30 punten
20 punten
10 punten
25 punten

Waar vind je de uitslagen?
Het klassement wordt iedere dag bijgewerkt en gepubliceerd in Café De Sport. Tevens wordt de stand elke dag
gepubliceerd op de website van de Café de Sport: https://www.cafedesporthelmond.nl/tourspel.html. Ook tref
je op deze website een overzicht aan van alle deelnemers met hun geselecteerde renners. De winnaar van het
spel is degene die de meeste punten behaalt. Indien een renner tijdens of na de Tour de France 2021
gediskwalificeerd wordt, blijven zijn behaalde punten toch geldig. De officiële uitslag op www.letour.fr is
bindend. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie van het Stippents Tourspel.

Wat kun je winnen?*
1e prijs
€ 450,6e prijs
€ 50,e
2 prijs
€ 250,7e prijs
€ 25,3e prijs
€ 150,8e prijs
€ 20,4e prijs
€ 100.9e prijs
€ 15,e
e
5 prijs
€ 75,10 prijs
€ 10,*Om volgens dit schema te kunnen uitkeren, zijn er minstens 150 inschrijvingen nodig. Bij minder inschrijvingen
zullen de bedragen naar rato worden bijgesteld.
Bij een gelijke stand in de top tien van het klassement van het Stippents Tourspel, bijvoorbeeld wanneer twee
personen eindigen op de vierde plaats, worden de prijzen voor de vierde en vijfde plaats bij elkaar opgeteld en
gedeeld. De deelnemer met de hoogste dagscore ontvangt vijf consumptiebonnen, beschikbaar gesteld door
Café De Sport. Wanneer meerdere deelnemers de hoogste dagscore halen, wordt de prijs doorgeschoven naar
de loterij. Indien de consumptiebonnen niet worden opgehaald bij de prijsuitreiking, komen deze te vervallen.
Ook nog even het volgende: het is niet ondenkbaar dat de Tour de France dit jaar tussentijds wordt afgebroken
als gevolg van de coronavirusuitbraak (of stakende boeren die de wegen blokkeren, je weet maar nooit). Mocht
dat gebeuren, dan beschouwen we de stand op het moment van afbreken als de eindstand.
Wat is er met de loterij te winnen?
Met de loterij zijn fraaie prijzen te winnen, waaronder een elektrische step. Houd onze Facebookpagina in de
gaten voor meer informatie over de prijzen. Deelnemers aan het Stippents Tourspel spelen gratis mee in de
loterij.
Let op: alleen tijdens de loterij in Café De Sport aanwezige deelnemers maken kans op een prijs in de loterij.
Wanneer zijn de prijsuitreiking en de loterij?
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 18 juli 2021, de dag van de slotetappe. Aansluitend is de loterij. Deze
feestelijke avond wordt gehouden bij Café De Sport en start om 20.00 uur. Gewonnen prijzen kunnen worden
afgehaald tot 30 november 2021. Indien deze dan nog niet zijn afgehaald, worden de prijzen geschonken aan
een goed doel.
Algemeen
•

Indien er zich zaken voordoen waarin het reglement niet voorziet, is de beslissing van de organisatie
bindend.

•

De organisatie is te bereiken via e-mail: stippentstourspel@hotmail.com

•

Winnaars eerdere edities Stippents Tourspel:
2007: Joep van Sambeeck
2008: Kor Groen
2009: Mark van Berkel
2010: Lizet van Deursen
2011: Anke Letschert
2012: Ronnie Vriens
2013: Hans van Hoek
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2014: Jan Verhorevoort / Daniëlle Kuijpers
2015: Koen Bloks
2016: Marcel van Duijnhoven
2017: Adri van Vroenhoven
2018: Koen Bloks
2019: Koen Bloks
2020: Martin van Hoek

