BRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES
DAGPROGRAMMA SINT-LAUREINS 20/5/2018
Mogelijkheid tot verkenning parcours alle reeksen

T³ DAMES
Tussen 12u00 en 12u45
13u00 tot 13u30
Tussen 13u45 en 14u45
Tussen 14u15 en 14u45
14u45
14u50
15u00
17u30

Registratie
Briefing voor T³ teamkapiteins
Check-in
Inzwemmen enkel na goedkeuring van de scheidsrechters
Verzamelen aan start
Presentatie teams
T³ Series – start dames
Podiumceremonie

T³ HEREN
Tussen 12u00 en 12u45
13u00 tot 13u30
Tussen 13u45 en 14u45
Tussen 14u15 en 14u45
14u45
14u50
15u04
17u30

Registratie
Briefing voor T³ teamkapiteins
Check-in
Inzwemmen enkel na goedkeuring van de scheidsrechters
Verzamelen aan start
Presentatie teams
T³ Series – start heren
Podiumceremonie

Tot 17u15

Check-out T³ teams

WEDSTRIJD
LOCATIE
Provinciaal centrum De Boerekreek, St-Jansstraat 132 te 9982 St-Jan-in-Eremo (St-Laureins).
Er is voldoende parkeermogelijkheid voorzien ter hoogte van het sportcentrum (100 parkeerplaatsen - slechts
toegankelijk tot 12u) – parking A (parking water), en B (winterweide), oude sportcentrum – parking C, het Torenhof –
parking D en langs één zijde van de St-Jansstraat vanaf de kerk. De parkeerwachters zullen u de juiste plaats toewijzen.
Aanrijden via Sint-Laureins of Watervliet is de meest toegankelijke kant.
Neem op de E34 - A11 - N49 Antwerpen – Knokke afrit 15 Kaprijke en volg de rode pijlen “Triatlon”.
Rijden via Bentille wordt bemoeilijkt gezien het wedstrijdverloop (vanaf 12u30), maar volg hier de omleiding via
Bisdomstraat - Zonnestraat.
REGISTRATIE
De teamkapitein:
• Meldt zich binnen de voorziene tijdstippen aan in het wedstrijdsecretariaat;
• Bevestigt de definitieve startlijst van het team;
• Ontvangt hier o.a. de decals en ProChip(s) voor elke atleet van het team. Per atleet zijn 4 decals voorzien, die goed
zichtbaar worden aangebracht op elke bovenarm en -been (zie foto). Indien het wedstrijdpak dit verhindert, mogen
de decals ook bevestigd worden op de kuiten (zijaanzicht, zoals bij de armen).
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Tot 13u15

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;
o Wedstrijdkledij;
o Bevestiging van de decals.

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 een deel van een voorwerp zich in de box bevindt, wordt dit beschouwd als in de box.
PARCOURS - 400m/14km/3km
Zwemparcours:
• Boerekreek. Beachstart in het water met het water tot aan de knieën. Atleten blijven 1m achter de startlijn tot het
sein wordt gegeven om op te schuiven.
• De zwemstart bevindt zich op ong. 200m van de zwemexot. Er wordt een zwemtraject van 400m afgelegd. De
boeien dienen allen aan de rechtse zijde genomen te worden. De zwemexit verloopt via de trap nabij het
sportcentrum. De afstand tot de wisselzone bedraagt ongeveer 150m.
• Tussen de zwemexit en de ingang van de wisselzone mag geen materiaal worden achtergelaten (zwembril,
badmuts) of worden afgegeven aan derden. In deze overgang gelden de algemene regels van hfdstk 4.2 SR.
Fietsparcours:
• Vanuit de wisselzone vertrek richting Sint-Jansstraat naar de Graaf Jansdijk, daarna naar de Kerzelaarstraat,
vervolgens linksaf naar de Cocquytpolderdijk, weer linksaf naar Riethul. Wanneer terug op de Sint-Jansstraat naar
rechts wordt gedraaid ligt 400m verder het keerpunt voor het fietsen.
• Er worden 2 volledige rondes van 7 km afgelegd.
Elke ronde begint aan de ingang van het sportcentrum Boerekreek.
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WEDSTRIJDBRIEFING TEAM TRIATHLON SERIES

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.

•

Na 200m is op het fietsparcours een wheel station voorzien aan de rechterzijde.
De teams mogen hier eventuele reservewielen stationeren. De atleet dient zelf in te staan voor de wissel en mag
geen hulp van buitenaf aanvaarden.

Loopparcours:
• Vertrek vanuit de wisselzone achter het gebouw van het sportcentrum richting de Sint-Jansstraat. Vlak achter de
parking naar rechts tot aan de dijk. Op de dijk naar rechts tot aan het einde van de bomenrij. Daar naar rechts tot
terug op de Sint-Jansstraat. Hier staat een bevoorradingspost met water opgesteld. Verder naar rechts over het
grasveld tot terug aan het sportcentrum en de wisselzone. Vlak voor de finish naar links voor de 2e ronde. 50% Van
het looptraject is onverhard.
• Er worden 2 rondes afgelegd. Na looprondes houdt je rechts aan voor de finish.
• De penalty box bevindt zich op het loopparcours op ongeveer 100m na het uitkomen van de wisselzone, staat
duidelijk aangegeven en er zal ook een waarschuwingsbord staan 50m voor de PB. Het is de verantwoordelijkheid
van de atleet om zich aan te melden in de PB als zijn of haar nummer staat vermeld op het aankondigingsbord.
Aanmelden in de PB kan in elke loopronde.
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
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 atleet of teamkapitein van het team. Procedure:
o Intentie tot protest wordt binnen de 30 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.
CRO van dienst: Patrick Hendrickx

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: http://www.smo-triatlonteam.be/boerekreektriatlon1/bk-cb/algemeen.html
Adres wedstrijdsecretariaat: Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Laureins (Boerekreek Sportcentrum)
Email: info@smo-specialized.be
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REGLEMENTEN/SANCTIES

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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