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REGELS VOOR HET HOUTSWIELERSPEL ANNO 2019
SPONSORS

ROSE trui

GROENE trui

BOLLETJES trui

witte trui

LEIDERS TRUI

punten
klassement
20 punten

bergtrui

jongeren trui

10 punten

10 punten

30 punten

REGEL

Regel
Regel

1 De bedoeling is om de 15 renners te raden waarvan jij denkt/verwacht dat deze het
vaakst bij de eerste 10 renners in de daguitslag van een etappe eindigen. Deze 15 renners

vul je in op het inschrijfformulier.
2 Daarnaast raad jij voorafgaand aan de ronde welke renners volgens jou de
eindklassementen winnen, ook deze vul je op de juiste plek op het inschrijfformulier in.
3 Verder geef je 3 reserve renners op, voor het geval dat voorafgaand aan de start van
de ronde bekend wordt gemaakt dat er één of een aantal van de door jou gekozen renners
niet zullen starten. Deze renners zullen dan ter vervanging mee worden genomen in het
spel. Bij het uitvallen van één of een aantal van de door jou gekozen renners tijdens de
ronde, komt er geen vervanger voor in de plaats.
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4 Behaalde punten door renners uitgevallen tijdens de ronde blijven geldig voor het

eindklassement.
5 Een eventuele ploegentijdrit en proloog tellen niet meer voor ’t Houts Wielerspel.
Een openingsrit telt als proloog als de afstand van deze rit onder de 9 km is. Is de afstand
van deze openingsrit langer dan 9 km, telt deze als tijdrit en tellen de punten wel voor het
eindklassement. Uitzonderingen daargelaten o.a.van de ronde organisatie.
6 Iedere deelnemer draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor het
controleren van zijn of haar lijst(en). Controleer deze dan ook grondig voordat ze ingeleverd
worden!
7 Iedereen boven de leeftijd van 18 jaar is wettelijk toegestaan deel te nemen,
waarbij het mogelijk is om meerdere lijsten per persoon in te leveren.

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

8A

Het is niet toegestaan om een en dezelfde renner meerdere malen bij de 15
Inschrijfrenners te plaatsen .Bij de truien is dit wel mogelijk.
8 Iedere dag is het mogelijk om de daguitslag en tussenstand van het klassement te

bekijken op de site van www.houtswielerspel.nl , met uitzondering van de laatste 3 etappes.
De uitslagen van deze laatste 3 etappes en het eindklassement worden bekend gemaakt
tijdens de prijsuitreiking.
REGEL

9 De inleg om mee te kunnen spelen bedraagt €10,00 per lijst, waarvan €1,00

p.lijst
gaat naar de organisator (Pierre Snijders). De inzet per deelnameformulier dient voor zaterdag
11-05-2019 19:00 uur betaald te zijn, contant bij het persoonlijk inleveren van de
formulieren of via een storting op rekening NL07ABNA 05 232 211 50 t.n.v. P.M.G. Snijders
onder duidelijke benaming van het deelnameformulier.
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10 Indien er in het eindklassement meerdere personen met een gelijk aantal punten

eindigen, dan worden de gezamenlijke gelijke prijzen bij elkaar
opgeteld en in gelijke bedragen verdeeld.
11 De totale inleg van alle deelnemers bepaalt de hoogte van de te winnen prijzen
(conform de wet), waarbij dit spel wordt gespeeld zonder winstoogmerk. De uit te keren
bedragen mogen belastingtechnisch niet hoger zijn dan €454, 00 en zijn volledig afhankelijk
van de totale inleg.
12 Dagprijzen zijn er alleen indien deze gesponsord worden, waarbij er maximaal 3
dagprijzen per lijst worden uitgekeerd. Overige prijzen gaan naar de loterij.
13 De hoogte van de prijzen worden op voorhand als volgt berekend (Door de
organisatie later te veranderen):
40% van de inleg
Beste deelnemers.
EXTRAPRIJS
1 prijs
Dit jaar kunt U op 2 manieren meespelen met ons
25% van de inleg
2 prijs
Tourspel en wel alsvolgt:
#A
Als U bij de eerste ronde
15% van de inleg
3 prijs
de Giro € 13,00 per lijst
betaald en bij de Tour de France en
10% van de inleg
4 prijs
bij de Vuelta € 10,00 per lijst dan speelt U 3 RONDES mee voor de
5% van de inleg
5 prijs
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Verdeling

5%administrtiekosten

Extra prijs. De extra prijs wint degene die over 3ronden het hoogst aantal punten behaald.
U speelt niet mee voor de extra prijs dan betaald U gewoon € 10,00 euro p.lijst elke ronde.
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14 PRIJZEN EN PRIJZENGELD
#

GEWONNEN PRIJZEN
Die worden uitsluitend uitgereikt en uitbetaald aan de de deelnemer, die de prijs gewonnen heeft,
op de preisuitreikingsavond.
Uitzondering hierop is # Indien hij of zij VOORAF een geldig argument heeft gestuurd om niet aanwezig te kunnen zijn
op de preisuitreiking.
# Een plaatsvervanger heeft aangewezen om de prijs in ontvangst te nemen.
Dit voor risico van de prijswinnaar.
Indien deze prijs(prijzen) niet op de prijsuitreiking worden afgenomen dan beslist de organisator
wat ermee zal gebeuren.
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REGEL
COMMISSIELEDEN

ALLE Voorgaande spelregels zijn hiermede vervallen.
15 Let op: de organisatie kan hier later anders over beslissen

TIM KUIJPERS
JOHN v.d. VOSSENBERG
LARS BOMBEEK
STEF V.ROEKEL
LAATSTE BIJWERKING
11-6-2019

De organisatie zal de plaats, datum en het tijdstip van de
prijsuitreiking tijdig bekend maken, gedurende de ronde.
IN GEVALLEN WAARIN DEZE REGELS NIET VOORZIEN BESLIST DE
WEDSTRIJDLEIDING.
ORGANISATOR
ENLEIDING
PIERRE SNIJDERS
651604226.
© PIERRE SNIJDERS

