
ALGEMEEN REGLEMENT
KLEINE TOUR STEENBERGEN

1. Jongens en meisjes die aan de tour willen deelnemen dienen op 22 augustus 2022 niet jonger dan 8 jaar
te zijn en op 27 augustus 2022 niet ouder dan 14 jaar te zijn. Is een deelnemer tijdens de tourweek jarig 
dan geldt de nieuwe leeftijd vanaf maandag.

2.  Deelnemers aan de Kleine Tour Steenbergen worden door het bestuur ingedeeld bij een ploeg waar op 
dat moment plaats is. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met eventuele voorkeur die door de
deelnemer bij inschrijving is aangegeven.
Na indeling blijft de renner in principe alle jaren dat hij meedoet bij dezelfde ploeg. Hier wordt alleen bij 
hoge uitzondering en na overleg en toestemming van het bestuur van afgeweken.

3. Alle renners zijn verplicht om in de tourweek aan alle wedstrijden, etappes, prijsuitreikingen en overige 
door de Stichting Kleine Tour Steenbergen georganiseerde activiteiten deel te nemen. Alleen bij hoge 
uitzondering en na overleg en met goedkeuring van het bestuur kan hiervan afgeweken worden.

4. De organisatie van de Stichting Kleine Tour Steenbergen gaat er van uit dat alle deelnemers Wettelijk 
Aansprakelijk verzekerd zijn via hun ouder(s) of verzorger(s). Eventuele schade aan derden en/of 
lichamelijk letsel komt voor rekening van de eigen WA-verzekering en dient dan ook hierop te worden 
verhaald. 
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebeurtenissen vóór, tijdens of 
na de wedstrijden en etappes en dit in de ruimste zin des woord. 
Door eenvoudige deelname gaat de deelnemer c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee akkoord.

5.  Alle jongens en meisjes dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen (en voor zover dit niet door de  
 sponsors wordt verstrekt) ook regenkleding mee te brengen.

6.  Uit oogpunt van verkeersveiligheid moet een deelnemer een teken vooraf geven, wanneer hij om één of 
 andere reden moet afstappen. Vanuit de ploeg naar de linkerweghelft gaan is VERBODEN!!!

7.  Wanneer een deelnemer stukken heeft aan zijn rijwiel en dus moet afstappen blijft hij uiterst rechts van 
 de weg wachten op de bezemwagen. Hij dient hierin plaats te nemen en mag deze pas verlaten na  
 toestemming van de mecanicien.

8.  Iedere deelnemer dient van een deugdelijk rijwiel te zijn voorzien, waaronder goede remmen en banden 
 een eerste vereiste zijn. De organisatie verzoekt de deelnemers op een fiets te rijden die hoort bij zijn 
 lengte en leeftijd.

9.  Het gebruik van elektrisch aangedreven fietsen is verboden.
10. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemers tijdens de wedstrijden, etappes en prijsuitreikingen is

 verboden.
11.  Alle sponsors, jongens en meisjes dienen een kwartier voor de start aanwezig te zijn.
12. Bij ALLE wedstrijden is het dragen van een valhelm verplicht. Het dragen van een helm tijdens de  

 etappes is niet verplicht. De keuze voor het dragen van een helm tijdens de etappes ligt bij ouders en/of 
 ploegleiders.

13.  De deelnemers mogen uitsluitend starten met toestemming van ouders of verzorgers.
14.  Alle aanwijzingen van de zijde van politie en organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
15.  Alle truien welke aan het eind van de etappedag worden uitgereikt blijven eigendom van de stichting 

 KTS en worden na afloop van de etappe z.s.m. ingeleverd bij de wagen van de EHBO. De truien worden 
 wel eigendom na afloop van de laatste prijsuitreiking.

16. Rugnummers blijven eigendom van de stichting KTS en dienen na afloop van de tour te worden  
 ingeleverd. Voor rugnummers welke niet binnen een week na afloop van de tour zijn ingeleverd, zal bij 
 de betreffende sponsor de vervangingswaarde in rekening worden gebracht.

17.  Alle volgwagens dienen het door de stichting KTS verstrekte schild met volgnummer duidelijk zichtbaar 
 te dragen. Al deze schilden blijven eigendom van de stichting KTS. Deze dienen uiterlijk een week na de 
 tour te worden ingeleverd. Voor schilden welke niet binnen deze termijn worden ingeleverd, zal bij de 
 betreffende sponsor de vervangingswaarde in rekening worden gebracht.

18. Motorvoertuigen welke niet voorzien zijn van een door de stichting KTS uitgereikt schild met   
 volgnummer, zullen als niet bij de karavaan behorende worden beschouwd en derhalve hieruit verwijderd
 worden.

19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.


