
REGLEMENT	  SENIORENWEDSTRIJD	  PRUIMENTOUR	  2017	  

Al	  wie	  zich	  in	  heeft	  ingeschreven	  voor	  “De	  Pruimentour”	  2017	  	  verklaart	  hiermee	  op	  de	  
hoogte	  te	  zijn	  van-‐	  en	  akkoord	  te	  zijn	  met	  het	  reglement.	  De	  organisatie	  van	  “De	  
Pruimentour”,	  in	  naam	  van	  Stichting	  jeugdwerk	  Baarle,	  is	  gerechtigd	  om	  dit	  reglement	  aan	  
te	  passen	  wanneer	  zij	  dit	  nodig	  acht.	  	  
	  

1.	  Aansprakelijkheid	  bij	  deelname	  aan	  “De	  Pruimentour”	  
	  

• Deelname	  aan	  “De	  Pruimentour”	  geschiedt	  volledig	  op	  eigen	  risico.	  Persoonlijke	  
lichamelijke	  en/of	  materiële	  schade	  is	  voor	  eigen	  risico	  en	  rekening.	  Indien	  een	  
deelnemer	  aansprakelijk	  is	  voor	  schade	  die	  hij/zij	  toebrengt	  aan	  derden,	  dan	  wordt	  
daarvoor	  de	  WA-‐verzekering	  van	  deze	  deelnemer	  aangesproken.	  	  

• Stichting	  Jeugdwerk	  Baarle	  heeft	  een	  aansprakelijkheidsverzekering	  afgesloten	  voor	  
haar	  eigen	  aansprakelijkheid	  ten	  aanzien	  van	  schade,	  die	  door	  toedoen	  of	  nalaten	  
van	  de	  organisatie	  wordt	  veroorzaakt	  aan	  een	  derde	  tijdens	  “De	  Pruimentour”	  of	  bij	  
de	  op-‐	  en	  afbouwwerkzaamheden.	  Deze	  aansprakelijkheidsverzekering	  omvat	  tevens	  
de	  eventuele	  aansprakelijkheid	  van	  vrijwilligers	  die	  werkzaamheden	  voor	  “De	  
Pruimentour”	  verrichten	  (indien	  de	  schade	  niet	  reeds	  op	  de	  eigen	  
aansprakelijkheidsverzekering	  van	  de	  vrijwilliger	  is	  gedekt).	  

	  
2.	  Wedstrijdcategorieën	  	  

• Seniorenwedstrijd	  bestaat	  uit:	  	   1.	  Proloog	  (tijdrit)	  van	  1	  ronde	  á	  2,4	  km	  
	  	  	   	   	   	   	   2.	  Criterium	  van	  20	  rondes	  á	  2,4	  km	  

• Deelnemers	  aan	  zowel	  de	  Proloog	  als	  het	  Criterium	  fietsen	  mee	  voor	  het	  
Pruimentourklassement.	   	   (zie	  hoofdstuk	  7	  voor	  meer	  uitleg)	  

• Er	  kan	  ook	  gestart	  worden	  in	  één	  van	  beide	  onderdelen.	  Deelname	  aan	  het	  
Pruimentourklassement	  is	  geen	  verplichting.	  

• Deelnemers	  aan	  de	  seniorenwedstrijd	  kunnen	  zich	  inschrijven	  voor	  één	  van	  
onderstaande	  categorieën:	  

	   A	   deelnemers	  wv	  Tourmalet	   Rugnummers	  150-‐200	  
	   B	   deelnemers	  Overigen	  	   Rugnummers	  <150	  

• Licentiehouders	  zijn	  uitgesloten	  van	  deelname	  aan	  “De	  Pruimentour”. 	  
• Categorie	  A	  en	  B	  starten	  gelijktijdig.	  
• WV	  Tourmalet	  hanteert	  voor	  eigen	  leden	  die	  deelnemen	  aan	  “De	  Pruimentour”	  een	  

intern	  puntenklassement,	  welke	  buiten	  de	  organisatie	  van	  “De	  Pruimentour”	  valt.	  	  
• WV	  Tourmalet	  leden	  fietsen	  ook	  mee	  voor	  het	  Pruimentourklassement.	  

	  
3.	  Inschrijving	  

• Inschrijven	  geschiedt	  via	  de	  website	  www.pruimentour.org	  of	  ter	  plaatse	  bij	  
inschrijvingsstand	  tot	  30	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  wedstrijd.	  

• Het	  inschrijfgeld	  bedraagt	  bij	  voorinschrijving	  via	  de	  website	  €	  7,50	  per	  deelnemer	  
(let	  op:	  voorinschrijven	  kan	  tot	  18	  juni).	  	  



• Het	  inschrijfgeld	  bedraagt	  10,00	  per	  deelnemer	  indien	  op	  25	  juni	  wordt	  ingeschreven	  
bij	  de	  inschrijvingsstand.	  

• Het	  inschrijfgeld	  dient	  in	  alle	  gevallen	  te	  worden	  voldaan	  bij	  de	  inschrijvingsstand.	  	  
• Startnummers	  kunnen	  vanaf	  13.00	  uur	  worden	  opgehaald	  bij	  de	  inschrijvingsstand.	  
• Deelnemers	  aan	  de	  Proloog	  melden	  zich	  na	  inschrijving	  en	  met	  rugnummer	  tussen	  

14.15-‐14:30	  uur	  in	  het	  daarvoor	  bestemde	  startvak.	  Hier	  volgen	  deelnemers	  
instructies	  op	  van	  de	  medewerkers.	  

• Deelnemers	  aan	  het	  Criterium	  melden	  zich	  na	  inschrijving	  en	  met	  rugnummer	  tussen	  
15.45-‐16.00	  uur	  in	  het	  daarvoor	  bestemde	  startvak.	  Hier	  volgen	  deelnemers	  
instructies	  op	  van	  de	  medewerkers.	  

• Het	  startschot	  voor	  de	  wedstrijd	  wordt	  om	  16.00	  uur	  op	  Singel	  in	  Baarle-‐Nassau	  
gegeven.	  	  

• Iedere	  deelnemer	  verklaart	  middels	  de	  inschrijving	  medisch	  geschikt	  te	  zijn	  voor	  
deelname	  aan	  de	  wielerwedstrijd	  binnen	  zijn	  categorie	  tijdens	  de	  editie	  van	  “De	  	  
Pruimentour”	  2017.	  

• De	  rugnummers	  dienen	  duidelijk	  zichtbaar	  en	  op	  volledige	  grootte,	  dus	  niet	  
omgeplooid	  of	  afgeknipt,	  te	  worden	  gedragen	  achteraan	  rechts	  (zijde	  jurywagen).	  	  
Indien	  het	  rugnummer	  niet	  goed	  is	  bevestigd	  kan	  elke	  prijs	  geweigerd	  worden	  door	  
de	  wedstrijdleiding,	  of	  kan	  dit	  aanleiding	  geven	  tot	  een	  startverbod.	  

4.	  Wedstrijdvoorwaarden	  

• De	  afstand	  van	  het	  Criterium	  bedraagt	  ca.	  50	  km	  (20	  rondes	  á	  2,4	  km).	  	  
• De	  afstand	  van	  de	  Proloog	  bedraagt	  2,4	  km	  (1	  ronde).	  
• In	  totaal	  mogen	  max.	  100	  renners	  starten.	  	  
• Deelnemers	  zijn	  verplicht	  om	  deel	  te	  nemen	  met:	  

	  	   -‐	  een	  degelijke	  racefiets	  met	  goede	  remmen,	  wielen	  en	  banden;	  
	   -‐	  met	  een	  minimaal	  fietsgewicht	  van	  6,8	  kg;	  
	   -‐	  een	  goedgekeurde	  schaalhelm;	  
	   -‐	  wielerkleding	  en	  wielerschoenen,	  welke	  vastzitten	  in	  of	  aan	  de	  pedalen;	  
	   -‐	  duidelijk	  (vanuit	  de	  jurybus)	  zichtbaar	  gedragen	  rugnummer	  (zie	  artikel	  3).	  

• Het	  is	  deelnemers	  verboden	  om	  deel	  te	  nemen	  met:	  
	   	   -‐	  rugzakjes,	  fietstasjes,	  fietspompen	  en	  reservematerialen	  e.d	  
	   	   -‐	  tijdritfiets,	  opzetstuur,	  Triathlonstuur,	  tijdritstuur	  of	  plat	  stuur.	  
	   	   -‐	  wielen	  met	  minder	  dan	  16	  spaken.	  
	   	   -‐	  klikspatborden	  en	  verlichting.	  

• De	  jury	  is	  gerechtigd	  om	  de	  wedstrijd	  stil	  te	  leggen	  in	  geval	  van	  onveilige	  situaties.	  
Deelnemers	  dienen	  in	  dat	  geval	  onmiddellijk	  de	  instructies	  van	  de	  medewerkers	  op	  
te	  volgen.	  	  

• Gedubbelde	  deelnemers	  (startnummers	  <150)	  worden	  geacht	  de	  wedstrijd	  te	  
verlaten.	  Het	  is	  deelnemers	  verboden	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  een	  kopgroep	  of	  
koploper	  die	  hen	  dubbelt.	  Gedubbelde	  deelnemers.	  Gedubbelde	  deelnemers	  mogen	  
niet	  mee	  sprinten	  voor	  eventuele	  premies	  of	  klassementen.	  Gedubbelde	  
deelnemers	  krijgen	  	  van	  de	  jury	  de	  opdracht	  om	  de	  wedstrijd	  te	  verlaten.	  	  



• Een	  gedubbelde	  deelnemer,	  welke	  lid	  is	  van	  WV	  Tourmalet	  (startnr.	  150-‐200)	  mag	  
de	  wedstrijd	  wel	  uitrijden,	  maar	  doet	  niet	  meer	  mee	  voor	  premies	  of	  het	  
Pruimentourklassement.	  Wel	  het	  voor	  het	  interne	  Tourmalet-‐klassement.	  

• Een	  deelnemer	  is	  verplicht	  zich	  af	  te	  melden	  bij	  de	  jury	  als	  hij/zij	  de	  wedstrijd	  gaat	  
verlaten.	  Ook	  in	  de	  laatste	  ronde.	  	  

• In	  gevallen	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet,	  beslist	  de	  jury	  wanneer	  het	  
wedstrijd-‐technische	  zaken	  betreft.	  In	  alle	  andere	  gevallen	  beslist	  de	  organisatie.	  	  	  	  	  

• 	  Na	  aankomst	  over	  de	  finish	  dienen	  alle	  renners	  zich	  af	  te	  melden	  in	  het	  finishvak	  	  	  
	  (nabij	  de	  start,	  voor	  de	  Rabobank).	  	  

• 	  Deelnemers	  geven	  toestemming	  aan	  de	  organisatie	  om	  foto’s	  die	  genomen	  worden	  	  	  
	  tijdens	  de	  wedstrijd	  te	  gebruiken	  voor	  PR	  doeleinden.	  	  
	  

5.	  Klachten	  

• Bij	  klachten	  dient	  een	  deelnemer	  zich	  binnen	  15	  minuten	  na	  einde	  wedstrijd	  te	  
wenden	  tot	  de	  jury.	  Klachten	  die	  gemeld	  worden	  bij	  de	  inschrijvingsstand	  worden	  
niet	  in	  behandeling	  genomen.	  	  

6.	  Overtredingen	  

• Bij	  overtreding	  van	  dit	  reglement,	  dan	  wel	  bij	  roekeloos	  rijgedrag,	  verbaal-‐	  of	  non-‐
verbaal	  onsportief	  gedrag	  en	  bedreiging	  door	  deelnemers	  (voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  
wedstrijd)	  naar	  mede-‐deelnemers,	  jury,	  bestuur,	  medewerkers	  en/of	  publiek,	  volgen	  
(al	  dan	  niet	  onmiddellijk)	  sancties	  door	  de	  jury	  en/of	  de	  organisatie	  van	  “De	  
Pruimentour”.	  De	  op	  te	  leggen	  sanctie	  is	  afhankelijk	  van	  de	  ernst	  van	  de	  overtreding.	  
Alle	  andere	  geschillen	  worden	  beslecht	  door	  de	  “Pruimentour”-‐organisatie.	  Iedere	  
renner	  die	  in	  overtreding	  is,	  of	  bevonden	  wordt	  met	  de	  reglementen	  en	  
wedstrijdvoorwaarden	  ,	  word	  na	  een	  eerste	  verwittiging	  en	  bij	  herhaling	  uit	  de	  
wedstrijd	  en	  het	  eindklassement	  geschrapt.	  	  

7.	  Pruimentourklassement	  2017	  (Proloog	  +	  Criterium)	  

• Alleen	  door	  deelname	  aan	  zowel	  de	  Proloog	  als	  het	  Criterium	  fietst	  deelnemer	  mee	  voor	  het	  
Pruimentourklassement.	  	  

• Met	  de	  uitslag	  van	  de	  Proloog	  en	  de	  uitslag	  van	  het	  Criterium	  worden	  punten	  verdiend.	  Deze	  
punten	  worden	  op	  volgorde	  van	  uitslag	  toegekend.	  	  

• De	  puntenverdeling	  is	  als	  volgt:	  	  
Nr.	  1	  	  -‐	  	  50	  punten	  
Nr.	  2	  	  -‐	  	  49	  punten	  etc.	  
Nr.	  >50	  	  	  0	  punten	  	  

• De	  winnaar	  van	  het	  Pruimentourklassement	  is	  diegene	  die	  na	  deelname	  aan	  beide	  
onderdelen	  de	  meeste	  punten	  heeft	  weten	  te	  behalen.	  

	  
	  
	  


