
 
 

    Aanvullende informatie individuele renners: 

 

 Na uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een digitale 
bevestiging van ontvangst én een factuur voor betaling. 
De inschrijving is definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen en wordt 
op volgorde van bijschrijving op het rekeningnummer geaccepteerd. U 
ontvangt een mail zodra het inschrijfgeld is ontvangen. 

Zolang de limiet van 130 renners nog niet is bereikt, bent u zeker van 

deelname.  

 

 In principe is de uiterste inschrijvingsdatum 1 mei 2018. 

Inschrijvingen die ná deze datum worden ontvangen zullen uitsluitend in 
behandeling worden genomen indien het maximum aantal renners nog 
niet is bereikt.  

 

 Door de ervaring van de afgelopen jaren zijn we genoodzaakt de 
volgende kosten in verband met terugtrekking van renners in mindering 
te brengen op de restitutie van inschrijfgelden: 

Na 1 mei 2018:  25% van het inschrijfgeld. 

Vanaf 15 mei 2018: 50% van het inschrijfgeld. 
 

 Het wedstrijdreglement van de 64ste Tour de Lasalle is volledig van 
toepassing op de individuele renner met uitzondering van die zaken 
betreffende ploegen en ploegenklassement. 
 

 De licentie van de deelnemende renner dient op de 1ste dag van de Tour 
te worden ingeleverd bij het wedstrijdstrijdsecretariaat. 

 
 
 



 In de permanence zal een aparte hoek voor individuele renners worden 
vrijgemaakt. 
 

 Individuele renners kunnen bij de dagelijkse briefing aanwezig zijn. Voor 
vragen kunnen zij tot een half uur voor aanvang van de koers terecht bij 
de wedstrijdleiding. 
 

 Een individuele renner kan geen leider of volger in de tourkaravaan 
hebben. 
 

 Als individuele renner bent u zelf verantwoordelijk voor uw materiaal. Bij 
materiaalpech kan wel gebruik worden gemaakt van de neutrale 
materiaalwagen. Hiervoor kan materiaal worden afgegeven. 
 

 Indien een individuele renner door pech niet verder kan rijden zal hij 
door de jury een eindtijd toegewezen krijgen. Een op deze wijze toch 
geklasseerde individuele renner houdt wel het recht om de dag daarna 
weer te starten. 

 

 Gaarne al uw correspondentie sturen naar: 
wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl 

 


