BRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES
DAGPROGRAMMA ZWEVEGEM 29/5/2016
Tot 10u45

Mogelijkheid tot verkenning parcours T³ (nadien niet toegelaten wegens andere wedstrijden)

Tussen 11u15 en 12u15
12u15
Tussen 13u en 13u30
14u15
15u30

registratie T³ damesteams
briefing voor T³ teamkapiteins (herenteams kunnen hier ook op aansluiten)
check-in T³ damesteams
T³ Series – start dames (minstens 15min op voorhand aanwezig zijn)
Podiumceremonie T³ dames

Tussen 12u45 en 13u45
13u30
Tussen 13u30 en 15u00
15u45
17u15

registratie T³ herenteams
briefing voor T³ teamkapiteins
check-in T³ herenteams
T³ Series – start heren (minstens 15min op voorhand aanwezig zijn)
Podiumceremonie T³ heren

Tot 18u

check-out T³ teams

WEDSTRIJD

KLEDIJ & MATERIAAL
 Wedstrijdkledij:
o Reglementair (zie hfdst 2.7 SR)
o Uniform: ontwerp, lay-out en kleuren van de
wedstrijdkledij zijn dezelfde voor elk teamlid
o Sponsors mogen afwijken
 Badmutsen:
o Verplicht
o Identiek voor elk teamlid (kleur, logo’s)
o Genummerd (bij voorkeur links en rechts) zoals
aangegeven bij de registratie van 1 tot ... (volgens het
aantal startende teamleden)
 Box wisselzone:
o Verplicht
o Identiek voor elk teamlid (kleur, logo’s), naam van de atleet mag eventueel vermeld worden
o Volgens de toegelaten afmetingen (zie hfdst. 7.1. SR)
WISSELZONE/CHECK-IN
Het volledige team:
 Meldt zich binnen de voorziene tijdstippen aan bij de check-in aan de wisselzone (TA).
Hier zal een TO een controle uitvoeren op:
o Het wedstrijdmateriaal;
o Box;
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WEDSTRIJDBRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES

REGISTRATIE
De teamkapitein:
 Meldt zich binnen de voorziene tijdstippen aan in het wedstrijdsecretariaat;
 Bevestigt de definitieve startlijst van het team en de nummering per atleet;
 Ontvangt hier o.a. de decals en ProChip(s) voor het team. Per atleet zijn 4 decals voorzien, die goed zichtbaar
worden aangebracht op elke bovenarm en -been (zie foto).

o Wedstrijdkledij;
o Bevestiging van de decals.
BRIEFING
 De teamkapiteins zijn verplicht aanwezig op de wedstrijdbriefing. Het is de taak van hen om nadien de atleten nog
voor de start correct te briefen.
WEDSTRIJDVERLOOP
 Tijdens de wedstrijd worden de BTDF Sportreglementen toegepast door de aanwezige Technical Officials.
 Gebruik van de box (verduidelijking door middel van regel 7.1.c van de ITU Competition Rules):
o Voor de wissel mag het materiaal onmiddellijk rond de box geplaatst worden(zonder andere atleten te hinderen)
o Na de wissel wordt het gebruikte materiaal verzameld in de box (of door de organisatoren voorziene zak).
Van zodra het grootste deel van een voorwerp zich in de box bevindt (bijv. niet enkel de mouw van een wetsuit),
wordt dit beschouwd als in de box.
PARCOURS - 250m/5km/1,5km
Zwemparcours:
 Kanaal Kortrijk-Bossuit, start ter hoogte van ponton aan kanoclub Sobeka (adres Otegemstraat 238, Zwevegem).
 Er wordt in een rechte lijn gezwommen in zuidelijke richting (stroomopwaarts), tot aan het keerpunt en dan terug tot
aan de zwemexit (overzijde kanaal).
Fietsparcours:
 Langs kanaal Kortrijk-Bossuit; vertrekken in noordelijke richting tot keerpunt en terug.
 Er wordt 1 ronde afgelegd.
Loopparcours:
 Langs kanaal Kortrijk-Bossuit; vertrekken uit TA(zuidelijke richting).
 Er wordt 1 ronde afgelegd, de atleten lopen op het einde over de brug terug naar de zwemstart voor de aflossing.
De laatste atleet loopt langs het kanaal rechtdoor (niet over brug) richting finish.
 De penalty box bevindt zich langs het kanaal en wordt duidelijk aangegeven.
Wedstrijdsite: download hier het plan









Wanneer een atleet de Sportreglementen niet naleeft, kan de Technical Official een mondelinge waarschuwing,
een tijdstraf of een diskwalificatie geven.
Bij onderstaande inbreuken krijgt het team 2 strafpunten in de teamranking van de dag.
o Teamkapitein meldt zich te laat aan bij de registratie op de wedstrijddag;
o Teamkapitein is niet aanwezig op de mondelinge wedstrijdbriefing;
o Een of meerdere atleten melden zich te laat aan bij de check-in;
o Een of meerdere atleten voldoen niet aan de kledijvoorschriften;
o Een of meerdere atleten beschikken niet over badmutsen en/of boxen.
Bij elke herhaling van eenzelfde inbreuk op een volgende wedstrijd verdubbelt het aantal strafpunten.
Bij een tijdstraf stopt de atleet aan de Penalty Box (loopparcours). De nummers van de gepenaliseerde
atleten/teams staan er op een bord aangeduid. Wanneer de tijdstraf niet wordt uitgevoerd, resulteert dit in een
diskwalificatie. De procedure voor een tijdstraf in de strafbox, kan je terugvinden in de Sportreglementen 3.3.g.ii.
Bij een diskwalificatie , als gevolg van een straf of het niet meer voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, moet de
atleet de wedstrijd staken.
Protest wordt ingediend door de teamkapitein van het team. Procedure:
o Intentie tot protest wordt binnen de 5 minuten na aankomst van het team gemeld aan de aanwezige CRO of
aankomst-Technical Official.
o Het schriftelijk protest (formulier beschikbaar bij CRO) wordt schriftelijk ingediend bij de CRO binnen de 15
minuten na aankomst van het team.
o Protest omtrent een fout in de tijdsregistratie/uitslag moet binnen de 2 werkdagen na de wedstrijd worden
ingediend bij de CRO.
o Protest tegen een “field of play” beslissing is niet mogelijk, tenzij bij een vermoeden van fraude of kwaad opzet.
Meer info hierover in hoofdstuk 9 en 10 van de BTDF Sportreglementen.
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WEDSTRIJDBRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES

REGLEMENTEN/SANCTIES



CRO van dienst: Jacques Goedgebeur

DOPING
Volgens de code van het WADA is doping niet toegelaten. Elke atleet en begeleider dient op de hoogte te zijn van de
reglementering en procedures van het Vlaamse dopingdecreet. Dopingcontrole op de wedstrijd is mogelijk. Meer info
via www.dopinglijn.be

ORGANISATIEGEGEVENS
Website: www.nlt.be/organisaties/
Adres wedstrijdsecretariaat: O.C. De Kappaert, Stedestraat 39, 8550 Zwevegem
Email: bart.gerryn@telenet.be
Telefoonnummer bij ongeval: 112

AFKORTINGEN

WEDSTRIJDBRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES

BTDF: Belgische Triatlon & Duatlon Federatie
CRO: Chief Race Official
SR: Sportreglementen BTDF
TA: Transition Area
TO: Technical Official
WADA: World Anti-Doping Agency
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