Beste ironkid,
Bedankt voor uw inschrijving voor de ‘ironkids triatlon’ op zondag 23 mei aan het provinciale
centrum De Boerekreek. Je bent ingeschreven voor een just for fun wedstrijd. Dat is een
kennismakingswedstrijd, waarbij kinderen onder begeleiding kennis maken met de triatlonsport.
Aangezien de watertemperatuur te koud is om te zwemmen, wordt het zwemgedeelte vervangen
door een looprondje van 500m.

LOCATIE
Sportcentrum ‘De Boerekreek’
Let op ! Aanrijden enkel mogelijk via de deelgemeente Bentille (E34/N49 – afrit Kaprijke) Alle
deelnemers parkeren aan de rechterzijde (oostzijde) van de weg in de berm. De voorziene
parkeerweides zijn door de hevige regen niet bereikbaar.

VERLOOP WEDSTRIJD
De ironkids A en ironkids B worden volledig begeleid. Zij lopen eerst 500m tot aan hun fiets in de
wisselzone. We zetten de helm op, nemen onze fiets en verzamelen per 2 aan onze fiets om verder in
groep te rijden. We rijden 4 km onder begeleiding. Daarna rijden we de wisselzone binnen en
groeperen we opnieuw om samen te starten met het lopen. De loopproef bedraagt 1 km. De ironkids
worden pas na 500m vrij gelaten en lopen verder op eigen tempo tot de finish. Per reeks zijn
begeleiders voorzien vanuit de organisatie.
Van deze wedstrijd wordt er geen klassement of eindtijd opgemaakt. Elk kind wordt beloond met een
medaille en naturaprijs direct na de finish.

AFSTANDEN IRONKIDS A (2015-2012) en IRONKIDS B (2011-2010)
500m lopen – 4 km fietsen (onder begeleiding, in groep) – 1 km lopen

AANMELDINGSZONE
De inschrijvingszone is gelegen op de Sint-Jansstraat ter hoogte van de Sint-Jansbrug (naast de vaart
op het grasstuk). Alle ironkids dienen vergezeld te worden van een volwassen verantwoordelijke. Bij
inschrijving krijgt elke ironkid 1 borstnummer, 1 stuurbord met overeenkomstig nummer en 2
spanbandjes.
Houd er rekening mee dat er op dat moment nog een wedstrijd bezig zal zijn van de volwassenen.
Gelieve niet vroeger te komen dan nodig, maximum 45 minuten voor de start volstaat.

PLAATSEN MATERIAAL WISSELZONE
Alle deelnemertjes worden verwacht in wedstrijdoutfit samen met hun fiets en helm. De kinderen
worden door de mensen van de organisatie begeleid naar de wisselzone om hun materiaal weg te
zetten om nadien samen naar de start te gaan. De ouders worden NIET toegelaten in de wisselzone.
Ironkids A verzamelen om 15u15 aan de ingang van de wisselzone; 15.30u start onder begeleiding
Ironkids B verzamelen om 15u30 aan de ingang van de wisselzone; 15.45u start onder begeleiding
Omwille van corona zal er slechts 1 begeleider per kind in de finishzone toegelaten worden. We
vragen aan alle deelnemers en hun begeleider om alle richtlijnen strikt te volgen. Supporters houden
rekening met de geldende coronamaatregelen en volgen steeds de richtlijnen van het bestuur en
onze trainers op.

RECUPERATIE MATERIAAL
Na inlevering van hun wedstrijdnummer aan de finish ontvangt elke ironkid een mooie naturaprijs.
Na afloop van de wedstrijd worden de kinderen in de atletenzone verzameld en gaan ze onder
begeleiding van iemand van de organisatie hun materiaal in de wisselzone ophalen.

Wij hebben er alvast zin en wensen jou een heel aangename dag!
SMO-SCOTT Triatlon Team

Loopparcours:
Ronde 1: 500m
Ronde 2: 2 x 500m

wisselzone

