Reglementen Bedrijvenbokaal Industriële Kring Land van Cuijk en
Noord Limburg Daags na de Tour Boxmeer
De ploegen
● Elke ploeg bestaat uit drie renners, dat kunnen mannen en/of vrouwen zijn.
● Een deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn en mag niet in het bezit zijn van een nationale
(afgegeven door de KNWU of de zognaamde ‘wilde bond’ NWB) of internationale
wielerlicentie die nodig is om deel te kunnen nemen aan officiële wielerwedstrijden. Ook
oud-beroepsrenners zijn uitgesloten van deelname.
● Waar mogelijk moeten renners werkzaam zijn in het bedrijf waarvoor ze met de ploeg aan de
Bedrijvenbokaal Boxmeer van Daags na de Tour deelnemen. In voorkomende gevallen mag
een renner worden opgesteld die niet werkzaam is bij de ploegsponsor. Bij twijfel over de
status van een aangemelde renner, neemt de organisatie van de bedrijvenronde uiteindelijk
de beslissing of de betreffende renner wel of niet aan de bedrijvenronde mag deelnemen.
● Een ploeg draagt uniforme wielerkledij met daarop de naam van het bedrijf/sponsor.
● Carnavaleske kleding e.d. is niet toegestaan.
● Deelnemers dragen verplicht een valhelm. Wielerhandschoentjes worden aangeraden.
● Met het oog op de veiligheid is enige ervaring met fietsen op een racefiets vereist. Ook
ervaring hebben met het fietsen in een groep, wordt warm aanbevolen.
De racefiets
● De racefiets is met het oog op de veiligheid voorzien van deugdelijk materiaal.
● Schijfremmen op de racefiets zijn met ingang van 1 juli 2018 toegestaan. Daar heeft de UCI
toe besloten, de KNWU heeft dat besluit overgenomen. Dat wil zeggen dat vanaf genoemde
datum tijdens alle officiële KNWU-wedstrijden met schijfremmen mag worden gereden. Dat
geldt ook voor de bedrijvenwedstrijd (officieel een funklasse-wedstrijd) van Daags na de Tour.
● Een opzetstuur is verboden. Deelnemen op een specifieke tijdritfiets mag niet en fietsen met
een motor(tje) zijn uiteraard verboden.
Veiligheid
Met het oog op de veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van valpartijen gelden de volgende
veiligheidsmaatregelen:
● De eerste ronde van van de bedrijvenbokaal wordt achter een neutrale wagen in langzaam
tempo afgelegd.
● De deelnemers zijn verplicht in de eerste ronde achter de neutrale wagen te blijven. Na de
eerste ronde versnelt de neutrale wagen (en eventueel gaat de rode vlag omlaag) wat tevens
de officiële start van de wedstrijd inhoudt.
● De neutrale wagen blijft vervolgens zo lang mogelijk voor de renners uit rijden. Als
gedubbelde renners in het zicht komen, verdwijnt de neutrale wagen van het parcours en
nemen motoren de taak van voorrijder over. Hierover dient de jury uiteindelijk het besluit te
nemen.
● Gedubbelde renners zijn verplicht om rechts van de rechterweghelft te blijven fietsen, daarbij
een rechte lijn aan te houden en waarschuwingen/aanwijzingen van achterop komende
renners die nog volop in de wedstrijd zitten ter harte te nemen.
● Gedubbelde renners kunnen drie ronden voor het einde van de wedstrijd uit koers worden
gehaald door de jury. Aanwijzingen hierover van de speaker van dienst tijdens de
bedrijvenronde dienen daartoe strikt te worden opgevolgd.
● Vlak voor de start worden de renners, die de reglementen ruim voor de wedstrijd in bezit
krijgen, nog eens extra door de speaker gewezen op de veiligheidseisen tijdens de koers.

Algemene regels en aandachtspunten
● De bedrijvenwedstrijd gaat over 12 ronden wat neerkomt op een afstand van ongeveer 24
kilometer.
● Er wordt gereden met transponders. Deze worden tegelijk uitgegeven met de rugnummers
die bij de permanence in sporthal het Hoogkoor aan de Koorstraat in Boxmeer worden
opgehaald. In de sporthal kunnen renners gebruikmaken van kleedruimten en douches.
● Rugnummers en transponders moeten door de renners na de wedstrijd bij de permanence
worden ingeleverd. Bij het in gebreke blijven van het inleveren van de transponder wordt 105
euro in rekening gebracht.
● Aanwijzingen van de jury dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
● De eerste drie individuele renners van de Bedrijvenbokaal worden op het Daags na de
Tourpodium gehuldigd.
● Daarna komen de eerste drie ploegen op het podium. De ploeg met de minste punten, (de
twee meest gunstige resultaten van twee van de drie ploegleden worden opgeteld), wordt
winnaar van de wisseltrofee Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg.
● De individuele winnaar van de bedrijvenronde krijgt 1 punt, nummer twee krijgt 2 punten,
nummer drie 3 punten, nummer vier 4 punten etc. Eindigen ploegen met een gelijk aantal
punten dan wint de ploeg met de hoogst geëindigde renner in de gelederen.
● Er worden geen geldprijzen uitgekeerd.
● Er zit een limiet aan het maximum aantal deelnemers, volgens de richtlijnen van de KNWU.
Ploegen kunnen eventueel op de reservelijst worden gezet, als het maximum aantal
deelnemende ploegen is bereikt. Mocht een ploeg zich na inschrijving alsnog terugtrekken,
dan komt een ploeg op de reservelijst voor deelname in aanmerking.
● Elke ploeg heeft een contactpersoon/ploegleider wiens gegevens (naam, woonplaats, mobiel
telefoonnummer en e-mailadres) bij opgave van de ploeg via secretariaat@daagsnadetour.nl
aan de organisatie van Daags na de Tour worden doorgegeven.
● De ploegen met de namen van de renners worden eveneens via
secretariaat@daagsnadetour.nl doorgegeven en vervolgens opgenomen (met rugnummers)
in het officiële programmaboekje van Daags na de Tour. Ook gelieve door te geven:
woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en beroep van de deelnemende renner. Meer
wetenswaardigheden over de renners worden op prijs gesteld.
● Elke deelnemer is automatisch verzekerd.
● De aanvangstijd van de bedrijvenronde in 2018 is 16.00 uur.
● Eén uur voor aanvang schrijven de ploegen zich in sporthal het Hoogkoor in Boxmeer in.
● Bedrijven hoeven geen lid te zijn van de regionale Industriële Kring om deel te kunnen
nemen.
De organisatie van Daags na de Tour wenst u veel succes met de voorbereidingen op de
bedrijvenwedstrijd.
Meer informatie over de Bedrijvenbokaal Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg is
verkrijgbaar bij Henk Baltussen: 06.12858795

