Boels Ladies Tour tweedaagse voor nieuwelingen meisjes
op 1 en 2 september 2018
Reglement
Artikel 1: Organisatie
De Boels Ladies Tour tweedaagse voor nieuwelingen meisjes wordt georganiseerd door de Boels
Ladies Tour onder de reglementen van de KNWU. De Boels Ladies Tour voor nieuwelingen meisjes is
op 1 en 2 september 2018. De wedstrijd maakt onderdeel uit van het Healthy Ageing Tour
klassement.
Artikel 2: Wedstrijd
De wedstrijd staat open voor de categorie nieuwelingen meisjes.
Artikel 3: Reglementen
De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNWU. Waar dit reglement niet in
voorziet is het reglement van de KNWU bindend.
Artikel 4: Permanences
Zaterdag 1 september; Sportzone Limburg, Parijs Boulevard 335 in Sittard.
Zondag 2 september; Het Kadehuis, Kade 24 in Roosendaal.
Rugnummeruitgifte is op zaterdag vanaf 10.00 uur in permanence. Er wordt gereden met 1
rugummer en een kaderplaatje. Buitenlandse rensters ontvangen een transponder, het is verplicht
daarmee te rijden. Transponders moeten door buitenlandse rensters na de finish in Roosendaal in de
permanence worden ingeleverd.
Artikel 5: programma
Etappe 1; Sittard zaterdag 1 september; Start 12.15 uur, Afstand 40 km.
Etappe 2; Sittard zaterdag 1 september; Tijdrit 2,3 km. Start om 17.00 uur
Etappe 3; Roosendaal zondag 2 september, Start om 10.00, Afstand, 40 km.
Artikel 6: Algemeen Klassement
Het klassement wordt vastgesteld door per renster de som der behaalde punten op te tellen. De
winnares van het klassement is diegene met uiteindelijk het hoogste punten aantal. In geval van
gelijkheid zal gekeken worden naar de uitslag van etappe 2 de individuele tijdrit.
Puntentelling
Er worden in alle drie de etappes aan de eerste 20 geklasseerde rensters punten toegekend volgens
de schaal: 25, 22, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt.
Artikel 7: Leiderstrui
De leider in het klassement draagt de gele leiderstrui. Voor de winnares van stage 1 is een snelpak
beschikbaar voor het rijden in de tijdrit. Het dragen van de leiderstrui is verplicht.
Artikel 9: Aanwezigheid bij de start
De rensters moeten 15 minuten voor de start aanwezig zijn.
Artikel 9: Tijdrit
In de tijdrit wordt gestart om de 30 seconden. De volgorde is de omgekeerde uitslag van etappe 1, de
winnares van etappe 1 start dus als laatste in de tijdrit. Rensters die in etappe 1 als uit koers zijn
gehaald starten als eerste in de tijdrit. Het volgen van auto’s is niet toegestaan. 15 minuten voor de
start moeten de rensters aanwezig zijn voor de materiaalcontrole.
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Artikel 10: Prijzenschema;
Er is een eindklassement met 20 eindprijzen. 1/35 euro, 2/30 euro, 3/25 euro, 4/20 euro, 5/20 euro,
6/15 euro, 7/15 euro, 8/15 euro, 9/10 euro, 10/10 euro, 11/10 euro, 12/10 euro, 13/10 euro, 14/10
euro, 15/5 euro, 16/5 euro, 17/5 euro, 18/5 euro, 19/5 euro, 20 5 euro. Uitreiking is na de finish in
Roosendaal.
Artikel 11: Tijdslimiet
Er is geen tijdslimiet. Rensters die door de jury op zaterdag in Sittard uit koers worden gehaald
kunnen starten in de tijdrit in Sittard. Uit koers gehaalde rensters zullen als eerste starten.
Artikel 12: Huldiging
De eerste 3 rensters van de etappe alsmede de leidster in het algemeent klassement moeten zich 10
minuten na de finish melden voor de huldiging.

