REGLEMENT STER ZLM TOER
GP Jan van Heeswijk 2017
ARTIKEL 1. Organisatie
De Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk wordt georganiseerd door Stichting Wielerbelang
Schijndel volgens het reglement van de Internationale Wielren Unie (UCI) in categorie 2.1, en
zal plaatsvinden van woensdag 14 juni tot en met zondag 18 juni 2017 over 5 etappes.

ARTIKEL 2. Deelname
Deelname aan de Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk is mogelijk voor UCI World Teams, UCI
Pro Continental teams, UCI Continental teams en Nationale ploegen ingevolge artikel 2.1.005
van het UCI reglement. Het minimum aantal renners per ploeg is 5 en het maximum aantal
renners per ploeg is 8 ingevolge artikel 2.2.003 van het UCI reglement.
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ARTIKEL 3. Permanence
De permanence is geopend op woensdag 14 juni van 9.30 uur tot 21.00 uur.
Rugnummers, kaderplaatjes en transponders kunnen tussen 10.15 uur en 11.45 uur worden
afgehaald door licentiehouders die de ploegen vertegenwoordigen. Bij Café Restaurant Kasteel
van Batavia, Zuidstraat 143, 4361 AH Westkapelle, Tel. +31(0)653410742.
De vergadering van ploegleiders, georganiseerd ingevolge artikel 1.2.087 van het UCI
reglement, in aanwezigheid van het College van Commissarissen, is om 12.00 uur bij Café
Restaurant Kasteel van Batavia, Zuidstraat 143, 4361 AH Westkapelle, Tel. +31(0)653410742.

Het etappe-schema van de STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk is als volgt:
Woensdag 14 juni
1e etappe Westkapelle (proloog)
Donderdag 15 juni
2e etappe Tholen - Hoogerheide
Vrijdag 16 juni
3e etappe Buchten – Buchten
Zaterdag 17 juni
4e etappe Hotel Verviers – La Gileppe (Jalhay)(Bel.)
Zondag 18 juni
5e etappe Oss - Oss

7,5 km
186 km
209 km
186 km
181 km

ARTIKEL4. Radio Tour
Wedstrijdinformatie zal worden uitgezonden op de "Radio Tour" frequentie 155.01250 Mhz.

ARTIKEL 5. Algemeen Individueel klassement
Ingevolge artikel 2.6.015 UCI-reglement wordt na elke daarvoor in aanmerking komende etappe
vastgesteld door de som der gemaakte tijden per etappe, verminderd met bonificaties en
eventueel vermeerderd met opgelegde individuele straftijden per renner te berekenen.
Tijdsvergoedingen worden toegekend aan de renners die de plaatsen 1, 2 en 3 in het
dagklassement bezetten. De vergoeding bedraagt respectievelijk 10, 6 en 4 seconden
voor de 2e, 3e, 4e e 5e etappe. In de proloog worden geen bonificaties toegekend. De seconden,
gewonnen in de premiesprints, tellen eveneens mee. In geval van gelijkheid in het algemeen
individueel klassement, worden de fracties van de seconden geregistreerd tijdens de tijdritten
(proloog) meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke tijd van elkaar te
kunnen scheiden. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van de plaatsen behaald in de
verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal de plaats, die
behaald werd tijdens de laatste rit, in aanmerking worden genomen.
De renner die het algemeen individueel klassement aanvoert is verplicht de door de organisatie
beschikbaar gestelde ZLM gele leiderstrui te dragen.

ARTIKEL6. Bergklassement
Er wordt gestreden voor het Bergklassement tijdens in de 3e en 4e etappes, op de daarvoor in
het routeboek aangegeven beklimmingen die gelden voor dit klassement.
De volgende punten worden toegekend voor iedere categorie:
1e categorie beklimmingen: (in België 4e etappe)
- voor de 1e: 6 punten
- voor de 2e: 4 punten
- voor de 3e: 2 punten
2e categorie beklimmingen: (3e etappe)
- voor de 1e: 3 punten
- voor de 2e: 2 punten
- voor de 3e: 1 punt
Een algemeen klassement zal worden opgesteld door de verdiende punten van alle
beklimmingen die gelden voor het Bergklassement bij elkaar op te tellen. De renner die het
algemeen bergklassement aanvoert, is verplicht de door de organisatie beschikbaar gestelde
NEFKENS - bolletjes leiderstrui te dragen.
Overeenkomstig artikel 2.6.017 van het UCI reglement worden, in geval van een gelijke stand in
het algemeen individueel klassement van het Bergklassement, de volgende criteria toegepast
om de renners te klasseren:
1.
Aantal eerste plaatsen in de hoogste categorie beklimmingen
2.
Aantal eerste plaatsen in de daaropvolgende categorie beklimmingen, etc.

3.

Algemeen individueel eindklassement op tijd.

Om de prijzen te ontvangen voor het algemene klassement moet iedere deelnemer het hele
parcours van de wedstrijd voltooid hebben binnen de tijd die daarvoor gesteld is in het
reglement.

ARTIKEL 7. Sprintklassement
In de 2e, 3e, 4e en 5e etappe worden twee vliegende sprints verreden. Aan de eerste drie
geklasseerde renners wordt per sprint respectievelijk 3, 2 en 1 punt toegekend, evenals 3, 2 en
1 seconde tijdsvergoeding, die wordt meegeteld in het algemeen individueel klassement. Het
dagelijkse sprintklassement wordt verkregen door optelling van de toegekende punten per
renner. Het algemeen sprintklassement wordt bepaald door het totaal gehaalde punten over de
gereden etappes. Bij een gelijk aantal punten wordt de volgorde bepaald naar aanleiding van de
laatst verreden tussensprint. De renner die het algemeen individueel sprintklassement aanvoert,
is verplicht de door de organisatie beschikbaar gestelde PIELS witte leiderstrui te dragen.

ARTIKEL 8. Puntenklassement
Een puntenklassement wordt aan de hand van de volgende puntenwaarderingen na afloop van
elke etappe (inbegrepen de proloog) opgemaakt. Waarderingen: voor de renners 1 t/m 10 resp.
15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punten.
Bij gelijke klassering op dezelfde plaats worden de nog beschikbare punten onder de gelijk
geklasseerde verdeeld, naar beneden afgerond. De renner die het algemeen individueel
puntenklassement aanvoert, is verplicht de door de organisatie beschikbaar gestelde
PROVINCIE TRUI rode leiderstrui te dragen.
Ingevolge artikel 2.6.017 van het UCI reglement worden, in het geval van een gelijke stand in
het algemeen individueel klassement van het puntenklassement, de volgende criteria toegepast
om de renners te klasseren:
1.

Aantal etappeoverwinningen

2.

Algemeen individueel eindklassement op tijd.

ARTIKEL 9. Ploegenklassement
Ingevolge artikel 2.6.016 van het UCI reglement wordt het dagploegenklassement berekend op
basis van de som van de drie beste individuele tijden van iedere ploeg. In het geval van een
gelijke stand wordt over de volgorde beslist door het optellen van de getallen die de klassering
in de etappe van de drie eerst aankomende renners per ploeg aangeven. Is er dan nog altijd
sprake van een gelijke stand, dan worden de ploegen geklasseerd naar hun beste renner in de
etappe.
Het algemene ploegenklassement wordt berekend op basis van de som van de drie beste
individuele tijden van iedere ploeg in iedere verreden etappe. In geval van gelijke tijden worden
de volgende criteria toegepast om de ploegen te klasseren:
1.
2.

Aantal eerste plaatsen in het dagploegenklassement
Aantal tweede plaatsen in het dagploegenklassement
Etc.

Is er dan nog altijd sprake van een gelijke stand, dan worden de ploegen geklasseerd naar hun
beste renner in het algemeen individueel klassement.
Elke ploeg met minder dan 3 renners wordt niet geklasseerd in het algemeen
ploegenklassement.

ARTIKEL 10. Tijdvergoedingen
Tijdvergoedingen (worden alleen toegepast op het algemeen individueel klassement) worden
toegekend voor de volgende etappes:
2e etappe Tholen - Hoogerheide
3e etappe Buchten – Buchten
4e etappe Hotel Verviers - La Gileppe (Jalhay)
5e etappe Oss - Oss
Deze worden toegekend voor tussensprints en de etappefinish. De tijdvergoedingen worden als
volgt toegekend:
1°) Voor iedere tussensprint worden respectievelijk 3, 2 en 1 seconde(n) toegekend aan
de eerste 3 renners.
2°) Bij de etappefinish ( 2e, 3e, 4e en 5e) worden respectievelijk 10, 6 en 4 seconden toegekend
aan de eerste 3 renners.

ARTIKEL 11. Bergfinishes
Met het oog op de toepassing van artikel 2.6.027 van het UCI reglement is de 4e etappe
aangemerkt als een bergfinish.

ARTIKEL 12. Tijdslimieten
De tijdslimieten verschillen afhankelijk van de aard van de etappes en hun moeilijkheidsgraad:
*
Vlakke etappes: 10 %
Etappes 2e en 5e
*
Bergetappes: 15 %
Etappes 3e en 4e
Een uitzonderlijke situatie wordt beoordeeld door het College van Commissarissen na overleg
met de organisatoren.

ARTIKEL 13. Individuele tijdrit (proloog)
Tijdens de proloog, wordt de startvolgorde van de ploegen bepaald door de organisatoren in
overeenstemming met het College van Commissarissen; iedere ploeg bepaalt de startvolgorde
van zijn renners. De gemaakte tijden tellen voor het individueel algemeen klassement.
De aankomstvolgorde in de proloog is bepalend voor de verdeling van de leiderstruien voor het
begin van de 2e etappe.

ARTIKEL 14. Laatste drie kilometer
Indien in de laatste 3 kilometer van een etappe een valpartij, lekke band of mechanisch defect
als in artikel 2.6.027 van het UCI reglement door de jury wordt vastgesteld, zal (zullen) de
betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich bevonden op het
ogenblik van het incident.
Indien, als gevolg van een door de jury waargenomen val in de laatste drie kilometer, een
renner de aankomstlijn niet kan passeren, wordt hij als laatste geplaatst in de etappe en krijgt hij
dezelfde tijd toegekend als de renner of renners met wie hij samen reed op het moment van het
incident. Dit is niet van toepassing op de 4e etappe.

ARTIKEL 15. Karavaan
Er zijn twee materiaalwagens per ploeg toegestaan in de karavaan. Het neutrale materiaal
wordt geleverd door 3 materiaalwagens van Shimano.

ARTIKEL 16. Prijzenoverzicht en speciale premies
In de STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk 2017 gelden de volgende prijzenschema's:
Prijzenschema's
Individueel
per etappe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Algemeen
individueel
eindklassement

1e etappe

2e,3e ,4e en 5e etappe

€ 1.490,00
€ 728,00
€ 370,00
€ 185,00
€ 154,00
€ 115,00
€ 115,00
€
79,00
€
79,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00
€
38,00

€ 3.060,00
€ 1.548,00
€ 760,00
€ 385,00
€ 314,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 152,00
€ 152,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00
€
76,00

ZLM verzekeringen
Gele trui
€ 2.900,00
€ 2.300,00
€ 1.800,00
€ 1.400,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 580,00
€ 500,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 425,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 250,00
€ 225,00

Dag premies
Drager ZLM verzekeringen - gele trui:
Drager Provincie trui – rode trui:
Drager PIELS Witte trui:
Drager NEFKENS bolletjes trui:
Drager gele petten Fila:

€ 70,00 totaal:
€ 70,00 totaal:
€ 70,00 totaal:
€ 70,00 totaal:
€ 50,00 totaal:

Eindprijzen overige klassementen
Eindklassement rode trui:
1.
€ 250,00
2.
€ 175,00
3.
€ 125,00
Eindklassement bolletjes trui:
1.
€ 250,00
2.
€ 175,00
3.
€ 125,00

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 250,00

Eindklassement witte trui:
1.
€ 250,00
2.
€ 175,00
3.
€ 125,00
Eindklassement ploegen klassement:
1.
€ 300,00
2.
€ 200,00
3.
€ 115,00
4.
€ 90,00
5.
€ 45,00

TOTAAL VAN ALLE PRIJZEN EN PREMIES

€ 55.591,00

ARTIKEL 17. Anti-Dopingcontroles
De ANTI dopingcontroles vinden plaats te:
1e etappe: Sportzaal, Molenwal 68, 4361 CG Westkapelle
2e etappe: Sportzaal MFC Kloosterhof, Huijbergseweg 3b, 4631 GC Hoogerheide
3e etappe: Health & Sports Paramedish Centrum, Dorpstraat 64, 6122 CC Buchten
4e etappe: Route de La Gileppe, Jalhay
5e etappe: Nelson Mandelaboulevard 22, 5342 CZ Oss
De UCI antidoping reglementen zijn volledig van toepassing op het evenement.

ARTIKEL 18. Officiële huldiging
De volgende renners moeten de officiële huldiging aan het einde van iedere etappe bijwonen:
de eerste van de etappe, de leider in het algemeen klassement en de leiders in de overige
klassementen. Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan wordt de leiderstrui in
de daarop volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner van dat
betreffende klassement. De dragers van de leiderstruien komen in aanmerking voor de dagprijs
verbonden aan het dragen van de respectievelijke truien. Voor de start van de volgende etappe
worden de truidragers en gele petten dragers (ploeg welke het algemeen ploegenklassement
aanvoert) gehuldigd.
De eindhuldiging van winnaars van de klassementen als ook de nummers 2 en 3 van het
algemeen klassement zal geschieden bij het gemeentehuis in Oss.

ARTIKEL 19. Boetes
De boetes zijn conform het UCI reglement.

ARTIKEL 20.
20a

Juryvergaderingen zullen plaats vinden in door de organisatie beschikbaar gestelde
zalen, welke bekend zijn gemaakt in de technischegids.

20b

De medische verzorging tijdens de wedstrijd wordt uitsluitend verleend door de
daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde medische dienst ‘Event Medical
Service’.

20c

De renners moeten ten laatste 20 minuten voor de officiële starttijd (geneutraliseerde
start bij rit in lijn) aanwezig zijn bij de startcontrole om de presentielijst te tekenen.

20d

Alle renners wier gedragingen onderweg of in lokaliteiten zodanig zijn, dat zij aanstoot
geven aan de openbare orde of zedelijkheid (bijvoorbeeld urineren tijdens de wedstrijd
op plaatsen waar zich publiek bevindt) zullen door de wedstrijdcommissarissen
worden beboet.

20e

De renners kunnen hun afval en lege bidons weg werpen voor en na de
bevoorradingszone. Dit wordt aangeduid met gele borden.

20f

EXTRA PREMIE: de strijdlustigste renner in de 2e, 3e, 4e en 5e etappe ontvangt de
“Wim Jeremiasse-prijs”.

20g

Na de finish van de 5e etappe is de was en kleedgelegenheid bij Fitland Oss,
Nelson Mandelaboulevard 22 5342 CZ Oss.

20h

De stichting Wielerbelang Schijndel draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor
ongevallen of schade, vóór, tijdens of ná de wedstrijd, veroorzaakt door gelicentieerde
renners en volgers.

Sint-Michielsgestel, maart 2017

