
Briefing T3 Series – 2° divisie  

 

Team relay Zwevegem 

 

Timeline 

• 12u00 – 14u00: afhalen nummers & controle startlijst door teamkapitein & atleten 

• 14u00 – 15u00: check-in team relay 

• 15u45: briefing door CRO aan zwemstart 

• 16u00: start team relay 

• 17u30: podium team relay 

• 17u30 – 18u00: check-out team relay 

Wedstrijdsecretariaat 

De teamkapitein biedt zich aan met het volledig team en ontvangt voor iedere atleet een 

aparte enveloppe met de volgende inhoud: 

• T3 – nummer (1° atleet blauw/ 2° atleet rood/ 3° atleet groen/ finisher geel) 

• Eén klever voor de helm 

• Eén klever voor de fiets 

• Eén Prochip 

• Info parcours 

De atleten worden met stift extra genummerd op de hand & schouder. Vandaar de 

verplichte aanwezigheid. 

Kledij & materiaal 

• Alle teamatleten moeten dezelfde outfit dragen 

• Verplicht gebruik van de curverbox in wisselzone (cf reglementaire afmetingen) 

• Verplicht gebruik van elastiek voor het bevestigen van het individueel nummer 

Parcours & afstand 

Iedere atleet legt individueel de volgende triatlonproef af: 

• 1 zwemlus van 250 m 

• 1 fietsronde van 5 km 



• 1 loopronde van 1,5 km 

• wissel in relay zone aan zwemstart door aftikken 

Ps: het loopparcours van de laatste atleet (gele borstnummer) is verschillend !!! 

 

Aandachtspunten 

• In de wisselzone is het gebruik van bakken ( afmetingen cfr reglementen !) verplicht. 

Geen losse spullen & zakken, al het materiaal in de box. 

• Enkel de atleten die de start nemen toegelaten tot de pre-startzone. De overige 

teamleden blijven aan de zijkant 

• Pontonduik is toegestaan voor de 2°, 3° en 4°. Opgepast voor natte en gladde 

ondergrond. 

• De 4° loper neemt een ander loopparcours en finisht 

• Atleten 1,2,3 mogen NIET mee over de finish (DSQ!). Ze mogen wel langs de 

achterzijde in de finishzone hun teamgenoten opwachten. 

 

Veel succes en maak er een spannend sportspektakel van. 

 

Het No Limit Team 


