Reglementen Bouwpunt Triatlon Eeklo
Gelieve dit wedstrijdreglement grondig door te nemen. Elke deelnemer wordt geacht dit te kennen en op
te volgen.
Dit wedstrijdreglement is gebaseerd op de sportreglementen van de Belgische Triatlon en Duatlon
Federatie (BTDF). De wedstrijdleider waakt over de geest van de organisatie, de hoofdscheidsrechter
(VTDL) is verantwoordelijk voor het toepassen van het wedstrijdreglement.
Over zaken die niet expliciet voorzien zijn in het reglement beslist de wedstrijdleider als het over
organisatorische zaken gaat en de hoofdscheidsrechter als het over sportieve zaken gaat.
Inschrijvingen.
Een inschrijving is pas volledig als de organisatoren een volledig inschrijvingsformulier en het juiste
inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Er worden maximum 250 deelnemers toegelaten. Voor alle
categorieën geldt het geboortejaar voor het bepalen van de categorie.
Annulaties worden aanvaard tot 1 maand voor de wedstrijd EN zolang er reserveatleten op de wachtlijst
staan. Wie niet ingeschreven raakt kan de dag van de wedstrijd zelf naar Eeklo komen en de plaats
innemen van atleten die niet opdagen. Er wordt echter GEEN STARTGARANTIE gegeven voor wie op de
wedstrijddag zelf inschrijft.

Aanmelding op wedstrijddag
Elke deelnemer moet zich aanmelden in het wedstrijdsecretariaat. Dit is gevestigd in de loodsen van de
jachthaven vlak bij de wissel- en aankomstzone.
Volgens de reglementering van de VTDL zal bij een eventueel ongeval van een niet-gelicentieerde
deelnemer slechts een verzekeringsdossier opgestart worden indien de aangifte is vergezeld van een attest
van medische geschiktheid. Na controle van uw gegevens ontvangt u alle benodigde wedstrijdmateriaal: 1
rugnummer - 2 stickers voor fietshelm – badmuts – chip – 2 tyvec bandjes (1 voor de pols en 1 voor rond
de zadelpen) – rugnummer en kaartje aandenken. Eventueel medisch attest kan u terug afhalen na de
wedstrijd. Uw nummer wordt ter plaatse ook op het hand geschreven.

De wedstrijd
De kwarttriathlon van Eeklo is een niet-stayer of non-drafting wedstrijd. Bij dit type van wedstrijd is het ten
strengste verboden:
Reglementen VTDL:
Volledige reglementen vtdl na te lezen op: http://vtdl.triathlon.beZwemmen
Deelnemers mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen. Ze mogen watertrappelen
of drijven. Een deelnemer mag op de bodem staan of hangen aan een drijvend voorwerp (vb. boei). Een
deelnemer mag geen gebruik maken van de bodem of een drijvend voorwerp om voordeel te halen.
Het dragen van een wetsuit is toegestaan tot en met een temperatuur van 22° Celsius en verplicht bij een
temperatuur lager dan 14° Celsius. De organisatie zal de watertemperatuur meten daags voor de wedstrijd
op het tijdstip waarop de volgende dag de wedstrijd zal gehouden worden, de gemeten watertemperatuur
zal geafficheerd worden in het wedstrijdsecretariaat.
De start wordt gegeven om 13u30 aansluitend wave 2 en wave 3.
Bij een valse start wordt een tweede signaal gegeven d.m.v. een dubbel pistoolschot. Hierop begeven alle
triatleten zich zo snel mogelijk terug achter de startlijn.

Er wordt 1 km gezwommen. Men moet de zwemproef beeindigen (uit het water) binnen de 45 minuten,
zoniet mag men niet meer starten met de fietsproef. Een deelnemer in nood zwaait met de armen boven
het hoofd en roept om hulp.
Eens een deelnemer hulp heeft gekregen moet hij de wedstrijd staken. Er zijn verschillende redders
aanwezig. Het gebruik van hulpmiddelen is verboden. Het dragen van het wedstrijdnummer is verboden.
Dit dient in de wisselzone achter te blijven en mag pas aangetrokken worden bij het wisselen naar de
fietsproef. Onsportief gedrag tijdens het zwemmen kan u een gele of een rode kaart opleveren.
Indien de weersomstandigheden (onweer,.....) geen zwemproef toelaten, kan de start uitgesteld worden of
kan de zwemproef afgeschaft worden en vervangen worden door een extra looproef. Een beslissing
hierover zal door de hoofdscheidsrechter genomen worden. Indien de kwaliteit van het water geen
zwemproef toelaat, zal deze vervangen worden door een extra loopproef. Een beslissing hierover zal door
de wedstrijdleider in samenspraak met de scheidsrechter genomen worden voor de opening van het
wedstrijdsecretariaat op de dag van de wedstrijd.

Fietsen
Wanneer u uw fiets binnenbrengt in de wisselzone wordt deze samen met uw helm (erkende helm
goedgekeurd door een officieel erkend orgaan : CE en 1078) gekeurd door de aanwezige scheidsrechters.
Elke fiets moet voldoen aan de reglementen van de UCI. Daar het om een niet-stayer wedstrijd gaat zijn
lange triathlonsturen toegelaten. In het fietsenpark gaat u naar de u toegewezen plaats waar u uw
materiaal kan klaarzetten.
De wisselzone is enkel toegankelijk voor de atleten. Wij voorzien geen zak of box in de wisselzone.
Uw helm moet vastgemaakt zijn en blijven vanaf dat u de fiets vast neemt in het fietsenpark bij de start van
het fietsen, tot na het terugplaatsen van uw fiets op het einde van de fietsproef.
U moet uw wedstrijdnummer tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar bevestigen op de rug d.m.v. een
heupelastiek.
Het is verboden te fietsen in het fietsenpark. U loopt met de fiets aan de hand tot een duidelijk zichtbaar
referentiepunt dat het einde van het fietsenpark aanduidt.
Er moeten in totaal 40 km worden gefietst, verdeeld over 2 ronden
Tijdens het fietsen houdt u zich zo veel mogelijk aan de wegcode. U fietst zoveel mogelijk aan de
rechterkant van de weg en volgt de instructies op van de politie, de seingevers, de organisatoren en de
officials. U zorgt ervoor dat uw wedstrijdnummer steeds goed zichtbaar is.
Tijdens het fietsen is het een deelnemer verboden om: andere deelnemers te
hinderen. te fietsen met ontbloot bovenlichaam. te stayeren achter een voertuig of
een andere deelnemer (=drafting - zie reglementen vtdl).
Het is aan de scheidsrechters om te oordelen of de triatleet al of niet bewust en in welke mate een
overtreding begaat en hieraan een passende sanctie toe te kennen.

Lopen
U stopt met fietsen aan de ingang van de wisselzone. U loopt met de fiets aan de hand naar de u
toegewezen, genummerde plaats. De fietshelm mag pas losgemaakt worden wanneer uw fiets is
geparkeerd op de daartoe voorziene genummerde plaats.

U maakt zich klaar voor de afsluitende loopproef. Ook hierbij is hulp van derden niet toegestaan.
Er moet 10,5 km worden gelopen. Er zijn 3 rondes van 3,5 km. U draagt het wedstrijdnummer duidelijk
zichtbaar vooraan. Uitgezonderd voor de minder-valide deelnemers, is tijdens het lopen begeleiding van
derden evenals bevoorrading door niet-deelnemers niet toegestaan.
Er zijn twee drankbevoorradingen per ronde.
Tijdens het lopen kan men bestraft worden met een gele kaart (= waarschuwing) of een rode kaart (=
diskwalificatie). Indien men een waarschuwing krijgt met een gele kaart, wordt de triatleet tegengehouden
(fluitsignaal, nummer roepen, gele kaart tonen, 'Stop' roepen) door een scheidsrechter. De triatleet mag de
wedstrijd pas verder zetten nadat de scheidsrechter 'Go' heeft geroepen.
De wedstrijduitslag
Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle sancties van de scheidsrechters door de hoofdscheidsrechter
definitief beoordeeld.
Elke deelnemer kan een protest of een klacht indienen bij de jury.

Afhaling materiaal
Vanaf 16.00 uur kan alle materiaal afgehaald worden in de wisselzone. Het nummer op uw fiets en helm zal
vergeleken worden met uw wedstrijdnummer. U zal u fiets pas in ontvangst nemen na afgifte chip.
Elke atleet haalt persoonlijk zijn eigen materiaal af. Er worden GEEN begeleiders toegestaan in de
wisselzone. Ook niet na de wedstrijd.
Om 17u15 wordt de bewaking van de wisselzone stopgezet. Overgebleven materiaal wordt naar de plaats
van de prijsuitreiking gebracht waar het kan afgehaald worden na de prijsuitreiking, op vertoon van uw
wedstrijdnummer. Wedstrijdnummer moeten niet ingediend worden.
De prijsuitreiking
Er zijn podia voorzien voor onderstaande categorieën. De winnaars in elke categorie worden zo snel
mogelijk gehuldigd na aankomst.
Het prijzengeld wordt pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking om 17u30. Waar elke deelnemer zijn naturaprijs
en uitslag krijgt.
Er zijn geldprijzen voorzien voor:
Eerste MTV man
Eerste MTV vrouw
Eerste Eeklonaar
De eerste 3 heren overall
De eerste 3 dames overall
De eerste 3 deelnemers -23
De eerste 3 heren +40
De eerste 3 dames +40
de eerste 3 heren +50
geldprijzen zijn niet cumuleerbaar, u ontvangt het hoogste bedrag.
Alle deelnemers ontvangen een uitslag en een natura herinnering dewelke hun inschrijfgeld ruim
overschrijdt.
Alles wordt uitgereikt vanaf 17u30. Daarop staan wij GEEN uitzonderingen toe. Het prijzenpakket is af te
halen vóór 18.30 uur.

