BRIEFING
Triatlon Weekend 29-30 augustus 2020
Met veel genoegen ontvangt KTT u op onze jaarlijkse triatlon wedstrijd. We bedanken
hiervoor de gemeenten Zandhoven, Nijlen, Ranst, Vlaamse Waterwegen, Triatlon
Vlaanderen en Sport Vlaanderen voor de ondersteuning om dit mogelijk te maken.
Datum

Wedstrijd

ZATERDAG Kids
ZATERDAG Jeugd Eliminator race 1
Jeugd Eliminator race 2

WZ
open
9.00u
9.30u

WZ
sluiten
09.45u
10.20u

Start
10.00u (wave)
10.30u (wave)
11.00u (wave)

Jeugd Eliminator Finale
ZATERDAG BK Heren
ZATERDAG BK Dames
ZATERDAG 1/8e open reeks

1
2
1

12.00u 12.50u
14.00u 14.50u
16.15u 17.05u

11.35u (wave)
13.00u (wave)
15.00u (wave)
17.15u (wave)

TND 1/4e
TND 1/3e

1
2

08.15u 09.20u
11.20u 12.20u

09.30u (rolling)
12.30u (rolling)

ZONDAG
ZONDAG
•

Wissel
Zone
1
2

Algemeen reglement
o De algemene Be3 Sportreglementen (link) zijn van toepassing

o https://vtdl.triathlon.be/wpcontent/uploads/Be3_Sportreglementen_final_20200306.pdf
•

•
•

•
•

Adres en Parking
Watersportlaan Viersel, volg de borden “Triatlon” en “Parking” en volg de
aanwijzingen van de seingevers en aanwezige politie
Kom NIET te vroeg, max 1 uur op voorhand volstaat
GEEN publiek toegelaten op de wedstrijd-site!
o Voor de jeugdatleten (tot 18j) is 1 begeleider toegelaten (mits registratie via
aangehecht formulier → druk thuis af, vul in en breng mee)
o Per ingeschreven CLUB in de Team Series zijn 2 coaches toegelaten (mits
registratie via aangehecht formulier → druk thuis af, vul in en breng mee)
GEEN catering voorzien (geen eten, geen drank te koop)
Secretariaat aan de ingang van de wedstrijd-site voor de inschrijving
o Atleten melden zich in het Wedstrijdsecretariaat

•

o Niet-atleten/Helpers/Begeleiders/Coaches melden zich voor registratie in het
“helper/begeleider/coach secretariaat”
Gezondheidsverklaring
ELKE atleet (voor jeugd door ouder/voogd) dient de aangehechte
Gezondheidsverklaring op eer te ondertekenen → druk thuis af, vul in en breng mee

•

Temperatuurcontrole
o ELKE persoon die de wedstrijd-site binnenkomt zal een temperatuurcontrole
ondergaan uitgevoerd door de Rode Kruis medewerkers. Indien koorts wordt
vastgesteld krijgt u GEEN toegang tot de site en mag u in geen geval deelnemen
aan de wedstrijd.

•

Handen ontsmetten
o Verplicht voor u het secretariaat binnenkomt
o Verplicht als u de wedstrijd-site binnen gaat
o Overal op de wedstrijd-site kunnen handen worden ontsmet met handgel stands.
Gelieve deze maximaal te gebruiken.

•

Mondmasker
o Verplicht dragen van het mondmasker van op de parking TOT aan de zwemstart
(op het ponton moet het mondmasker in een vuilnisbak gedropt worden). U krijgt
een nieuw wegwerp mondmasker in de enveloppe bij inschrijving. Begeleiders
van jeugd dienen hun eigen mondmasker bij te hebben EN te dragen

•

Wedstrijdsecretariaat – U ontvangt u een enveloppe met rugnummer, etiketten voor
helm/fiets/bak, wedstrijdchip en nieuw wegwerp mondmasker

•

Na inschrijving kan u uw materiaal in de wagen gaan halen en u begeven naar de
wisselzone voor het verdere verloop van de wedstrijd

•

Breng uw EIGEN WISSELBAK mee alsook uw EIGEN BEVOORRADING

•

Makkelijkste is uw autosleutel in een waterdicht (diepvries)zakje in uw wisselbak te
bewaren (BRENG DIT ZAKJE ZELF MEE AUB). Voor grotere items is er een mogelijkheid
om een rugzak af te geven in de vestiaire (bewaring en ophaling via rugnummer)

•

Social Distancing
o Hou 1,5m afstand , covid-19 medewerkers zullen u aanspreken indien u dit niet
respecteert. Deze wedstrijd kan enkel vlot verlopen als iedereen zich aan de
opgelegde richtlijnen en maatregelen houdt
Toiletten zijn voorzien. Deze worden regelmatig ontsmet. Ontsmet uw handen ook voor
en na uw toiletbezoek

•

•

Er zijn GEEN douches en GEEN kleedkamers aanwezig

•

Finishzone
o Na aankomst ontvangt u een nieuw mondmasker dat u verplicht dient te dragen
o U ontsmet uw handen net na de aankomst
o U ontvangt nog een kleine versnapering
o U verlaat de finishzone zo snel mogelijk en begeeft zich naar de wisselzone
Met uw rugnummer haalt u uw materiaal op en u verlaat zo snel mogelijk de wedstrijdsite

•

Hou het veilig en gezond en we wensen je veel plezier en succes met je wedstrijd !

Lees hieronder aandachtig ook de wedstrijdprocedure van de officials:
1. Check-in – wisselzone
- Respecteer de openingsuren van de wisselzone → Wie te laat aanmeldt kan niet
starten.
- Breng je eigen bak mee → Sporttassen zijn niet toegelaten.
- In de wisselzone en bij het aanmelden draag je steeds een mondmasker. Schuif aan in
1 rij met 1.5 meter onderlinge afstand.
- De verantwoordelijk TO laat je binnen. Helm moet voor je binnenkomt opstaan en
gesloten zijn. → Zorg dat je fiets volledig in orde is (sturen gestopt, remmen ok). OP
ZATERDAG GEEN TT bikes, GEEN OPZETSTUURTJES. Op zondag mag dit wel.
- TO’s doen visuele controle. Als je fiets niet in orde is zal je zelf moeten herstellen.
- Ga rechtstreeks naar je plaats en hang je fiets op aan het zadel. Bij je fiets mogen :
helm, startnummer, fietsschoenen. Naast/voor je bak alleen loopschoenen. ALLE
OVERIG MATERIAAL VERPLICHT IN JE BAK.
- Als je materiaal geplaatst is verlaat je onmiddellijk de wisselzone.
- Bij het wisselen, ALLE MATERIAAL STEEDS in je bak.
- Tijdens het BK
o Zullen penalties gegeven worden voor fouten in de wisselzone !!
o Zijn clip-ons niet toegelaten !!

2. Team Series specifiek :
Specifiek voor de T³ wedstrijden :
-

T³ Series gaat door tijdens het BK sprinttriatlon, waarbij de algemene Be3
Sportreglementen (zie link) van toepassing zijn. Clip-ons zijn dus ook niet toegelaten.

-

Bij een diskwalificatie of op het moment dat de atleet niet meer voldoet aan de
wedstrijdvoorwaarden, moet de atleet onmiddellijk de wedstrijd staken en op veilige
wijze het parcours verlaten.
De T³ dagranking zal worden opgemaakt op basis van de algemene BK-uitslag en de
resultaten van de atleten die door de T³ teams zijn opgegeven.
T³ atleten krijgen decals (wedstrijdtatoo’s) à Elke T3 atleet moet zelf zijn/haar
enveloppe komen afhalen in het secreatriaat
Voor T³ mag uitzonderlijk (stel blessure) nog een wissel worden doorgegeven tegen
ten laatste donderdag 27/8 via info@triatlon.vlaanderen/info@ktt.be. Gezien de
omstandigheden worden dus aanpassingen nadien niet meer toegelaten.

-

3. Startprocedure – Wavestart (ZATERDAG)
- Zorg dat je tijdig in de startzone aanwezig bent. Mondmasker verplicht en afstand
van 1.5 meter!!!!! → Volg de aanwijzingen van de helpers en de verantwoordelijke
TO’s
- Op aangeven van de TO gaat de eerste atleet in het water via het ponton
(mondmasker weggooien in de voorziene vuilnisbak). Zwem naar de startlijn.
- Als de eerste atleet in het water ligt, start de volgende op aanwijzing van de TO,
enz….
- Als de laatste atleet aan de startlijn ligt volgt onmiddellijk het startschot
4. Startprocedure – Rolling Start (ZONDAG)
-

Zorg dat je tijdig in de startzone aanwezig bent. Mondmasker verplicht en afstand van 1.5
meter!!!!! Volg de aanwijzingen van de helpers en de verantwoordelijke TO’s
Rolling start om de 20 sec. Bubbels van 5 atleten. Vertrek tijdig naar de startzone

5. Afval
AFVAL WEGWERPEN BUITEN DE DROPZONES ( geen verwittiging, onmiddellijk rode kaart.
CORONAMAATREGEL)

6. Andere zaken
SPUWEN IN NABIJHEID VAN EEN MEDEATLEET EEN MEDEWERKER OF EEN TO ( geen
verwittiging, onmiddellijk rode kaart. CORONAMAATREGEL)

7. Parcours en ronden af te leggen
Kids
100m/3km/500m
Jeugd Eliminator
250m/5km/1500m
BK Sprint + T3
750m/20km/5km
Fietsen
2 ronden van 10km
Lopen
1 ronde van 5km
e
1/4
1000m/40km/10km
Fietsen
2 ronden van 20km
Lopen
aanloop + 2 ronden van 4,8km + finish
e
1/3
1500m/60km/15km
Fietsen
3 ronden van 20km
Lopen
aanloop + 3 ronden van 4,8km + finish
+ Zie website www.ktt.be

Handige contactgegevens
•

Hoofd scheidsrechter – CRO
Chris Vermeiren | vermeiren_Chris60@hotmail.com | GSM 0476/43 08 76

•

Veiligheidsverantwoordelijke
Raf Heylen | raf@ktt.be | GSM 0477/87 51 06

•

Wedstrijd technisch verantwoordelijke
Kristof Van Daele | kristof@ktt.be | GSM 0479/50 94 10

