
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

1. De Kleine Tour Steenbergen kent de volgende klassementen: 
a) Algemeen individueel jongensklassement 
b) Algemeen individueel meisjesklassement 
c) Klassement etappe rijden 
d) Algemeen ploegenklassement jongens 
e) Algemeen ploegenklassement meisjes 
Alle klassementen worden zowel per dag als in totaal opgemaakt. 

 
2. De Kleine Tour Steenbergen kent de volgende officiële truien. 

Gele trui  Leider algemeen individueel klassement  
(zowel jongen als meisje) 

Witte trui Grootste stijger algemeen klassement 
  (zowel jongen als meisje) 

 Blauwe trui Meest gemiddelde rennertje 
   (zowel jongen als meisje) 
 Zwarte trui Grootste pechvogel 
 De leider in het algemeen ploegenklassement heeft de beer en het schild op  

de volgauto.  
 
3. Bovenstaande klassementen worden opgemaakt uit de uitslagen van de volgende wedstrijden; 

a) Koppelwedstrijd 
b) Cyclocross 
c) Behendigheidsritten  
d) Sprint 
e) Tijdrit 

 
4. De deelnemers worden bij het begin van de Kleine Tour, door middel van de fietskeuring, beoordeeld in 

welke categorie zij worden ingedeeld. (zie hiervoor de aanvulling bij het reglement ‘Wat voor fiets?’.) 
 
5. Het is verboden tijdens de Kleine Tour van fiets te verwisselen, tenzij de chef-jury daartoe uitdrukkelijk 

toestemming verleent. Geconstateerde overtredingen worden bestraft met declassering naar de laatste 
plaats in het individueel dagklassement. 
 

6. Bij ALLE wedstrijden is het dragen van een valhelm verplicht. 
  

7. Om alle deelnemers gelijke kansen te geven zal onderstaande strafpuntenverdeling worden toegepast: 
 

a) tijdstrafpunten 
De tijd bij alle wedstrijden wordt opgenomen in tienden van seconde. De totale tijd wordt 
vermenigvuldigd met 10 en omgerekend in strafpunten.  
Bijv. 43,6 sec.     43,6 x 10 = 436 strafpunten. 
M.u.v. de sprint, hierbij wordt de tijd met 20 vermenigvuldigd. 
 
b) wedstrijdstrafpunten 
Deze worden gegeven bij het missen of omverrijden van de kegels,ballen of wip in de 
behendigheidsritten. Elke kegel of bal welke wordt gemist of omgereden wordt bestraft met 20 
strafpunten. Met de voeten de grond raken (’n voetje)  = 20 strafpunten. Per poort worden maximaal 60 
strafpunten gegeven. 
Alle poorten en de wip moeten worden genomen en in de volgorde waarin het parcours is uitgezet. 
Een gemiste poort is 60 strafpunten. De wip is goed genomen indien het voorwiel de gehele plank heeft 
genomen en het achterwiel tenminste tot over de helft is. In alle andere gevallen 60 strafpunten. 
 
c) fietsstrafpunten 
De deelnemers met een sportfiets, mountainbike of racefiets krijgen hiervoor strafpunten. 
(zie hiervoor de verdere uitleg in het schema fiets- en leeftijdsstrafpunten). 
 
d) leeftijdsstrafpunten 
naar gelang hun leeftijd krijgen deelnemers bij de cyclocross, sprint, behendigheidsritten en tijdrit, 
leeftijdsstrafpunten. 
(zie hiervoor de verdere uitleg in het schema fiets- en leeftijdsstrafpunten). 

 



8. Rennertjes mogen op eigen verzoek worden vastgehouden bij de start van de behendigheidsritten, de 
sprint en de tijdrit. Bij de cyclocross is dit niet toegestaan. 
 

9. Bij kleine valpartijen en/of pech moeten deelnemers, indien mogelijk, de finish zien te bereiken. 
 Daarna kan de jury beslissen of er opnieuw gereden mag worden. 
 

10. De 8 best geklasseerde per ploeg, per wedstrijd tellen voor het algemeen ploegenklassement. 
 

11. Tijdens de etappe fietstochten worden per jurylid drie beoordelingen per dag gegeven. Bij deze 
beoordelingen wordt gelet op, formatie, sfeer en veiligheid. 
De onderlinge afstand tussen de eerste rij rennertjes per ploeg en de auto die ervoor rijdt moet 10 á 15 
meter bedragen. De punten tellen voor het klassement etappe rijden. 
 

12. Bij ziekte of afwezigheid krijgt betrokken deelnemer één strafpunt meer dan de laatst geëindigde 
deelnemer in het algemeen individueel dagklassement van de dag van afwezigheid. Dit aantal 
strafpunten is van toepassing op het algemeen individueel klassement. De zieke of afwezige deelnemer 
mag de volgende dag weer aan de wedstrijd deelnemen. De ploegleider is verplicht elk verzuim van een 
deelnemer te melden bij de chef-jury. 
 

13. In beide individuele klassementen is die jongen/meisje winnaar met het minst aantal strafpunten. Bij een 
gelijk aantal strafpunten wint de jongste deelnemer. De geboortedatum is in deze bepalend. 
 

14. De ploegleider wordt ’s avonds de resultaten verstrekt van hun ploeg/deelnemers. Deze bijeenkomst 
wordt iedere avond gehouden in ‘De Joosse’. 
 

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury, eventueel in overleg met de rondeleiding.  
 

WAT VOOR FIETS? (aanvulling reglement) 
 
Maandagmiddag wordt elke fiets ingedeeld in een categorie. Dit doen we om iedereen evenveel kans te geven 
om de Kleine Tour te kunnen winnen. Omdat een indeling maken in de grote verscheidenheid van fietsen een 
moeilijke zaak is, onderscheiden we vier categorieën.  
 
1. Gewone fietsen  (G) 
2. Sportfietsen  (S) 
3. Mountainbikes  (M) 
4. Racefietsen  (R) 
 
Maar wat is nu een gewone fiets, sportfiets, mountainbike of racefiets? 
We gebruiken hiervoor de volgende vuistregel; 
 
 Gewone fiets: 

Alle fietsen zonder versnellingen die niet onder een van de andere categorieën vallen. 
 
Sportfietsen: 
Sportfiets, Stadsfiets, Schoolfiets: 
Alle fietsen met versnellingen die niet onder de categorie mountainbike of racefiets vallen. 
 
Mountainbike: 
Alle Mountainbike modellen met versnellingen. 
 
Racefietsen: 
De “echte” racefiets (lichtgewicht, geen aankleding) met of zonder versnellingen. 

 
Vanzelfsprekend zullen er altijd twijfelgevallen blijven. Indien die zich voordoen, zegt het reglement dat de fiets in 
de naast hoger gelegen categorie zal worden ingedeeld.  
Kromme of rechte sturen zijn niet bepalend voor de categorie. 
 
Met het oog op de veiligheid is het niet toegestaan een stuur met zogenaamde ‘bar-ends’ te gebruiken. De totale 
breedte van de fiets mag de wettelijke 75 cm. niet overschrijden. Opzetsturen mogen niet gebruikt worden. Het 
gebruik van click-pedalen is toegestaan mits de daarbij behorende schoenen de gehele week gedragen worden. 
Het gebruik van trappers met teenhaken in combinatie met gewone sportschoenen verdient de voorkeur. 



Wanneer hiervoor schoenen met ‘plaatjes’ gebruikt worden moeten ook deze schoenen (met plaatjes) de gehele 
week gedragen worden. 
Crossfietsen zijn niet toegestaan. 
 
Nadat de fiets ter keuring is aangeboden mag er niets meer aan worden gewijzigd zonder toestemming van de 
chef-jury. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie voor de dag van overtreding. Dit betekent 
automatisch de laatste plaats in het individueel dagklassement  
 
 
 
 
 
 
 

FIETS- EN LEEFTIJDSTRAFPUNTEN  
(aanvulling reglement) 

 
Jongens 
 

  SPRINT  BEHENDIGHEID  TIJDRIT  CYCLOCROSS 
  G S M R  G S M R  G S M R  G S M R 

8  0 5 10 15  0 15 30 45  0 15 30 45  0 20 40 60 

9  5 10 15 20  15 30 45 60  25 40 55 70  30 50 70 90 

10  10 15 20 25  30 45 60 75  50 65 80 95  60 80 100 120 

11  15 20 25 30  45 60 75 90  75 90 105 120  90 110 130 150 

12  20 25 30 35  60 75 90 105  100 115 130 145  120 140 160 180 

13  25 30 35 40  75 90 105 120  125 140 155 170  150 170 190 210 

14  30 35 40 45  90 105 120 135  150 165 180 195  180 200 220 240 
 
Meisjes 

  SPRINT  BEHENDIGHEID  TIJDRIT  CYCLOCROSS 
  G S M R  G S M R  G S M R  G S M R 

9  0 5 10 15  0 15 30 45  0 15 30 45  0 20 40 60 

10  5 10 15 20  15 30 45 60  30 45 60 75  35 55 75 95 

11  10 15 20 25  30 45 60 75  60 75 90 105  70 90 110 130 

12  15 20 25 30  45 60 75 90  90 105 120 135  105 125 145 165 

13  20 25 30 35  60 75 90 105  120 135 150 165  140 160 180 200 

14  25 30 35 40  75 90 105 120  150 165 180 195  175 195 215 235 

 
 


