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 Reglement Tweedaagse voor Junior-Vrouwen en Nieuweling-Meisjes. 

 

Organisatie 
De Stichting Tour de Lasalle organiseert een wielertweedaagse voor Junior-Vrouwen en 

Nieuweling-Meisjes. 

 

Deelname en Licenties 

 

 Aan deze tweedaagse mogen alleen Junior-Vrouwen en Nieuweling-Meisjes meedoen 

met   een geldige UCI licentie. 

 Conform het reglement van de KNWU dient de licentie van de deelnemende renster voor 

de start van de wedstrijd te worden ingeleverd. Volstaan kan worden met een kopie. 

 De kosten voor deelname bedragen € 5,00. 

 Na je inschrijving ontvang je zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging van ontvangst 

en een factuur voor betaling. De inschrijving is definitief nadat het inschrijfgeld is 

ontvangen. Je ontvangt een mail zodra het inschrijfgeld is ontvangen. 

 Er geldt geen uiterste inschrijfdatum voor deze wedstrijd. 

 De kosten voor inschrijving op de dag van de wedstrijd bedragen € 10,00 

 

Permenance 
De permenance is gevestigd in gebouw 66 op Willemsoord. Hier is aparte ruimte gecreëerd 

voor deze  twee categorieëen. 

 

Programma 
 De tweedaagse zal bestaan uit een Proloog/Tijdrit en een Omloop op de eerste dag. Op 

de tweede dag  wordt een afsluitend Criterium gereden. 

 

De begeleiding van de Omloop 
 Twee motors 

  Motor Jury  

 Twee neutrale materiaal auto's 

 Auto Jury 

 Rode Kruis wagen/Motor 

 Ronde arts 

 Pers auto 

 Bezemwagen 

 Sluitmotor 

 Twee reserve motors 
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Wielen voor de neutrale materiaal auto 
Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je materiaal. Bij materiaalpech kan wel 

gebruik worden gemaakt van de neutrale materiaalwagen.  

Als begeleiders heeft u de mogelijkheid om voor de Omloop wielen af te geven aan 1 van de 

2 neutrale materiaalwagens welke staan opgesteld nabij de finishlocatie. 

 

 

De begeleiding van het Criterium 
 Twee motors 

 Auto Jury 

 Ronde arts 

 Twee reserve motors 

 

Afstanden 
De afstand van de proloog/tijdrit  voor zowel de Junior-Vrouwen als wel de Nieuweling-

Meisjes bedraagt 4,55 km 

De afstand van de Omloop voor de Nieuweling-Meisjes is 39,6 km/ 12 ronden 

De afstand van de Omloop voor de Junior-Vrouwen is 54 km/15 ronden 

De afstand van het Criterium voor Nieuweling-Meisjes bedraagt 52,8 km/ 30 ronden  

De afstand van het Criterium voor Junior-Vrouwen bedraagt 52,8 km /30 ronden 

 

Startbepalingen 
 De rensters moeten minimaal 10 minuten voor de officiële starttijd aanwezig zijn. 

 Bij de proloog/tijdrit starten eerst de Junior-Vrouwen(rugnummers 1 t/m 50), daarna de 

Nieuweling-Meisjes(rugnummers 51/t/m 90). 

 Voor  de Omloop en het Criterium staan bij de opstelling de Junior-Vrouwen vooraan 

gevolgd door de Nieuweling-Meisjes. 

 De leiders in de klassementen hebben het recht om zich op de voorste rij op te stellen. 

 

Klassementen 
Deze tweedaagse kent de volgende klassementen: 

Dagklassement zowel voor de  categorie Junior-Vrouwen als voor de categorie Nieuweling- 

Meisjes. 

Algemeen klassement voor de Categorie Junior-Vrouwen als voor de categorie Nieuweling- 

Meisjes. 

 

Pech 
Indien een  renster door pech  op de eerste dag niet verder kan rijden zal zij door de jury een 

eindtijd toegewezen krijgen. Een op deze wijze toch geklasseerde renster houdt wel het 

recht om de dag daarna weer te starten. 

  



4 
 

 

Truien 
De leider van het Algemeen klassement bij de categorie Junior-Vrouwen draagt de Paarse 

trui.  

De leider van het Algemeen klassement bij de categorie  Nieuweling-Meisjes draagt de Roze 

trui. 

 

Verzet 
In deze combinatiewedstrijd waarbij een aparte uitslag van toepassing is, moet met het 

verzet van de eigen categorie worden gereden. 

Voor elke wedstrijd wordt het verzet gecontroleerd. 

 

Proloog/Tijdrit 
 Voor beide categorieën geldt dat het rijden met tijdritfietsen niet is toegestaan, alleen een 

traditionele fiets zonder opzetsturen en/of dichte wielen. 

 Wel zijn tijdrithelmen toegestaan. 

 Wielen met  minimaal 12 spaken en een onbeperkte velghoogte zijn toegestaan. 

 Omdat er nog geen klassement is, starten we zowel bij de Junior-Vrouwen als wel bij de 

Nieuweling- Meisjes met de hoogste nummers. Als laatste renster bij de Junior-Vrouwen  

start de renster met rugnummer 1. Bij de Nieuweling-Meisjes start als laatste  de renster 

met rugnummer 51. 

 De rensters vertrekken om de 30 seconden. 

 Er worden geen bonificaties gegeven voor de eerste drie rensters in deze tijdrit. 

 Een ingehaalde renster moet ten minste 25 meter achter de inhalende renster gaan 

rijden. 

 Als een renster een andere renster inhaalt, moet zij aan de andere zijde  van de weg 

gaan rijden op het moment dat zij deze renster tot op 25 meter is genaderd. 

 Rensters die defect rijden mogen opnieuw starten, mits het defect geconstateerd is door 

de jury/organisatie. 

 Het is niet toegestaan de rensters te begeleiden tijdens de Proloog/Tijdrit. 

 Er mag alleen ingereden worden op het parcours tot 30 minuten voor aanvang van de 

Proloog/Tijdrit. 

 

Bonificaties 
Aan de winnaar bij de Junior- Vrouwen en Nieuweling-Meisjes  van de Omloop  en het 

Criterium worden bonificaties van 10 seconden toegekend. Aan de tweede 6 seconden en de 

derde 4 seconden. 

 

Premies 
Tijdens de Omloop en het Criterium  zijn er twee maal drie premies te verdienen voor de 

rensters die als eerste, tweede en derde de finish passeert. 

 

 


