Tour de Schalkwijk 2017
De Tour de Schalkwijk komt er weer aan! Een gezellige week waarin je ’s ochtends fietst en strijd
om een goed plekje in het klassement, en ‘s middags in het teken staat van gezelligheid en plezier
(zwemmen, polderen, vossenjacht en bijv. een nachtje slapen bij de boer). We sluiten deze week
natuurlijk weer af met een defilé waar iedereen zijn eigen prijs in ontvangst kan nemen.
Dit jaar is de Tour de Schalkwijk van 8 juli tot en met 16 juli 2017. Dit betekent dat je de gehele
week aanwezig moet zijn om mee te kunnen doen (dus niet eerder op vakantie gaan!). Lever het onderstaande
strookje vóór 28 april in bij de Spar. Het is belangrijk dat je in Schalkwijk woont of de hele week een
logeeradres hebt tijdens de Tour. Meedoen kan voor kinderen die voor 1 januari 2018 nog 9 jaar worden tot en
met kinderen die op 8 juli 2017 12 jaar zijn. Zit je hier tussen in? Dan zit je sowieso goed!
Er kunnen helaas maar maximaal 100 kinderen meedoen. De organisatie behoudt dan ook het recht om
inschrijvingen te weigeren. Iedereen die zich heeft opgegeven wordt gebeld met het nieuws of je mee mag doen
en in welke ploeg je zit.
Als je nog vragen hebt kun je terecht bij:
Margriet Dekker
06-27328904
Jules Steultjens
06-52624963
Groetjes, de Coördinatie
Margriet Dekker
Tim Steenbrink
Belle Vulto
Jules Steultjens
Maarten Leeman
Tom van Rooijen

Zorg dat je racefiets in orde is vóór de
fietsenkeuring op 3 juli 2017!
-Rubberen handvaten of dopjes op
uiteinde stuur i.v.m. stuurlint
-Goed stuurlint (geen rafels)
-Goede wielmoeren (geen vleugelmoeren)
-Geen spatbord of rekje
-Geen fietscomputer
-Geen bidonflesje
-Geen frutsels tussen je spaken
-Geen toeclips
-Geen standaard

Let op!!! Je fiets moet vóór de trainingsweek aan alle bovengenoemde eisen voldoen. Bij het fietsen
keuren wordt je fiets goed gekeurd of afgekeurd. Indien je fiets is afgekeurd ben je zelf
verantwoordelijk om je fiets gereed te maken om alsnog deel te kunnen nemen aan de Tour de
Schalkwijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier Tour de Schalkwijk 2017
Naam:_________________________________________________________ jongen / meisje
Adres:______________________________________________________________________
Woonplaats:_________________________________________________________________
Tel. nr.: 1)_______________________________ 2) ________________________________
Emailadres: _________________________________________________________________
Evt. logeeradres:______________________________________________________________
Leeftijd op 9 juli 2017:_____________ Geboortedatum:______________________________
Ik heb al in de ploeg(en) gezeten:
2016_________________________ 2014_________________________
2015_________________________ 2013_________________________
Eventuele bijzonderheden; (andere school, allergieën, of andere belangrijke zaken):
____________________________________________________________________________
Ja, ik heb het reglement gelezen en ga hier mee akkoord
Deelname is op eigen risico.
Handtekening + naam ouder / verzorger (zonder handtekening is dit formulier niet geldig!)

Het Reglement
De Tour de Schalkwijk is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Ook kinderen die in dit jaar nog 9 worden of
in de tourweek 13 worden mogen meedoen.
Renners die niet in Schalkwijk wonen moeten een logeeradres hebben in Schalkwijk of Tull en ‘t Waal. Wanneer
een renner van buiten Schalkwijk gedurende de tourweek thuis slaapt zal deze geschorst worden voor verdere
deelname aan de Tour.
De organisatie van Tour de Schalkwijk kan niet meer dan 100 renners mee laten fietsen in verband met de
veiligheid van renners en medewerkers. Mochten er meer dan 100 aanmeldingen zijn, dan volgt een
afvalprocedure. De kinderen die als eerst afvallen zijn de kinderen die zich na de uiterste inschrijfdatum hebben
ingeschreven. Hierna zullen de kinderen, die niet uit Schalkwijk of Tull en ‘t Waal komen en voor het eerst mee
willen fietsen afvallen en als laatst zullen de 8-jarigen uit Schalkwijk en Tull en ‘t Waal afvallen. De organisatie
behoudt zich het recht om hier vanaf te wijken.
Alle renners dienen de gehele week gekleed te gaan in een witte sportbroek (met uitzondering van complete
tenue van de sponsor) met een shirtje en evt. een petje van de sponsor. Het is verplicht de door de organisatie
verstrekte valhelm te dragen, dus ook tijdens het trainen. Deze valhelm dient zondag tijdens het defilé weer in
goede staat bij de ploegleiders ingeleverd te worden. Bij verlies moeten wij helaas een bedrag in rekening
brengen.
Er wordt gewenst en vanzelfsprekend aangenomen dat alle renners zich ook sportief gedragen. Mocht dit, om
wat voor reden dan ook niet het geval zijn, zal de organisatie genoodzaakt zijn strafseconden te geven (b.v.
hinderen of wegduwen van mederenners). Om het sportieve karakter binnen de tour in stand te houden, kan de
organisatie een deelnemer uitsluiten van verdere deelname, ongeacht zijn of haar positie in het algemeen
klassement.
Wanneer een renner met een etappe of tijdrit niet aanwezig is (b.v. bij ziekte of een ongeval tijdens een
voorafgaande rit) is het toegestaan dat de renner de volgende ritten weer gewoon mee fietst. In de verreden rit
wordt de slechtste tijd plus 5 seconden gebruikt voor de berekening in het algemeen klassement.
De renners dienen altijd een kwartier voor de start van de rit aanwezig te zijn bij de voor die dag geldende
startplaats.
Er kunnen bonusseconden worden behaald tijdens de tussensprint op de Schalkwijkseweg. De eerste renner die
de streep bereikt behaalt 5 bonusseconden, nummer 2 krijgt 3 bonusseconden en nummer 3 krijgt 1
bonusseconde. Bij het dijkhuis- en bergklassement kan men punten behalen op dezelfde manier als de
tussensprint. De renner of renster die de ritzege behaalt, krijgt altijd in het klassement van de desbetreffende dag
1 seconde voorsprong op de 2e. Ongeacht de grootte van de voorsprong. Een renner die in de bezemwagen over
de finish komt krijgt de laatste tijd plus 5 seconden. Op de zondagen bij de tijdritten worden er geen
bonusseconden gegeven. Dit geldt ook voor de ploegentijdritten. Daarbij wordt alleen van de 4e en de 7e renner
de tijd berekend.
Een renner mag op een sportfiets rijden, maar deze mag niet voorzien zijn van toeclips voor het vastzetten van de
voeten op de pedalen. Verder mag er geen spatbord, geen rekje, geen fietscomputer, geen bidonflesje, geen
wielversiering en geen standaard op de fiets zitten. Elke fiets dient voor de tourweek nagekeken te worden door
een door de organisatie aangewezen persoon. Let op! Vanaf 2013 is het toegestaan om meer dan drie
versnellingen op je fiets te hebben.
Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden bij een der leden van de coördinatie commissie. Zij zullen in
alle geheimhouding naar buiten, eventueel in samenwerking met alle commissies, het probleem oplossen.
Wanneer een renner zich niet houdt aan de route of aan de voorschriften, evenals gevallen waarin het reglement
niet voor ziet, beslist een besloten vergadering van de organisatie.
Iedere buitenstaander (ook ouders) hebben te luisteren naar de aanwijzingen van een tourmedewerker (ook
wegafzetters)
Voor de deelname aan de Tour de Schalkwijk wordt er van de kinderen verwacht dat zij actief deelnemen aan
alle georganiseerde activiteiten, incl. de bonte avond. Er wordt verwacht dat zij die nacht ook blijven slapen.
Mocht een kind niet kunnen blijven slapen wegens ziekte of andere redenen dit gaarne doorgeven op maandag in
de tour aan de ploegleider van het kind.

Mocht een renner zich niet houden aan het reglement dan kan de organisatie overgaan tot het
geven van 1 – 10 strafseconden per rit.

