Algemene Voorwaarden Triathlon Vathorst
Deelname
•
•
•
•
•
•

Alleen mogelijk nadat inschrijving is betaald.
De deelnemers dienen te beschikken over een goede lichamelijke gezondheid en
conditie, die verantwoorde deelname mogelijk maakt.
De TriathlonVathorst is een non stayer wedstrijd, wij houden het reglement van de
NTB aan. Voor meer info: Klik hier, scroll naar beneden richting overzicht
reglementen Nederlandse Triathlon Bond en klik op het kopje wedstrijd reglement.
Je recht op een startplaats vervalt als je je startbewijs niet 30 minuten voor de
start van de wedstrijd hebt afgehaald.
Je startplaats is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere
deelnemer.
Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heb
je geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Afmelden
•
•
•

Bij afmeldingen tot 1 maart 2019 wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald.
Bij afmeldingen tussen 1 maart en 1 mei 2019 wordt 50% van het inschrijfgeld
terugbetaald.
Na 1 mei 2019 vindt bij afmelding geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Privacy
Voorafgaand, tijdens en na de Triathlon zullen wij deelnemerslijsten, wedstrijduitslagen
en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps, promotiemateriaal en social media
plaatsen. Indien u zich inschrijft voor de wedstrijd, gaat u akkoord met het gebruik van uw
gegevens en beeldmateriaal hiervoor.
Gebruik wetsuit
Er mag in wetsuit worden gezwommen. Indien de temperatuur lager is dan 16 graden dan
is een wetsuit verplicht. Bij een watertemperatuur van meer dan 22 graden is het
verboden in wetsuit te zwemmen. Wil je meer weten over het gebruik van een wetsuit?
Ga dan naar het reglement van de NTB. Klik hier, scroll naar beneden richting overzicht
reglementen Nederlandse Triathlon Bond en klik op het kopje wedstrijd reglement. In titel
4.2 vind je de regels.
Op de site vermelden we de laatste weken met enige regelmaat de watertemperatuur.

Wedstrijdregelement (kort)
•

Startnummers afhalen bij Turn Inn vanaf 09:00. Hier zal ook de uit de uitgifte van
de Championchip zijn. Deelnemers die zelf een chip hebben, dienen zelf ook zorg
te dragen voor een enkelband. Deelnemers die een chip huren ontvangen ook een

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

enkelband. Voor licentiehouders is het verplicht een geldige licentie te tonen. Bij
het niet kunnen tonen van een geldige licentie, moet een daglicentie gekocht
worden.
Deelnemers dienen de gehele wedstrijd (behalve bij het zwemmen) het
startnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
Championchip wordt gedragen aan de enkel. Bij de estafetteteams en
bedrijventeams dient deze te worden doorgegeven als ook het startnummer. Bij
niet doorgeven zal geen tijd geregistreerd worden en volgt diskwalificatie.
HuurChips worden ingeleverd bij de organisatie. Niet ingeleverde Chips worden
gekocht voor €30,-.
Er mag niet in- en uitgezwommen worden.
Alle aanwijzingen gegeven door de, vanwege de organisatie aangestelde,
medewerkers dienen te worden opgevolgd.
De totaaltijd van de triatlon is geldend, d.w.z. vanaf het starten van het zwemmen
tot en met de finish van het lopen. Dus tijdens omkleden en wisselen van
onderdelen loopt de tijd door.
Hulp van derden is niet toegestaan.
Bij slechte weersomstandigheden of omstandigheden van bijzondere aard
behoudt de organisatie zich het recht voor de wedstrijd niet door te laten gaan, in
te korten, te veranderen in een duathlon, dan wel vroegtijdig te beëindigen.
Daar waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist de wedstrijdleider. Protest is
niet mogelijk.
Het niet naleven van één van de in dit reglement genoemde punten kan
diskwalificatie tot gevolg hebben.
Deelname geschiedt geheel voor EIGEN RISICO . De organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of door de deelnemers geleden
materiële of immateriële schade.
Bij het voortijdig stoppen van de wedstrijd dit zo spoedig mogelijk melden bij de
wedstrijdleiding of jury.
EINDTIJD = FINISHTIJD minus TIJD STARTSERIE.

Zwemmen: 500meter voor de 1/8e triathlon en 1500m voor de Olympische afstand
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Het dragen van een badmuts welke door de organisatie uitgereikt wordt, is
verplicht.
Het gebruik van wetsuit is toegestaan conform artikel 4.2 van het NTB Reglement.
Er wordt een parcours gezwommen van 500 meter en 1500m in de Laak.
Er wordt gestart vanuit het water, hierbij dient men tot het startsignaal op de
startlijn te blijven liggen.
Duiken is ten strengste verboden i.v.m. de onbekende diepte.
Inhalen is toegestaan.
Let op boten, bruggen, boeien en palen in het water!
In het zwemparcours van de 1500m ligt een grote boei, hier zwemt u aan de
rechterkant langs, waarna u uw route vervolgt. Kijk goed naar de plattegrond van
het zwemmen voor het juiste parcours.
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In de wisselzone is een aparte zone aanwezig waar de wissel van de Estafette
plaatsvindt. In deze zone wordt de chip overgedragen van de zwemmer aan de
fietser. Wanneer de fietser de chip ontvangen heeft van de zwemmer loopt hij
vervolgens naar zijn fiets om te starten met het fietsonderdeel.

Fietsen: 20km voor de 1/8e triathlon, 40km voor de Olympische afstand
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De fiets dient na het inschrijven en afhalen van het startnummer te worden
geplaatst bij het corresponderende startnummer in de bewaakte fietsenstalling
(wisselzone/Parc Fermé) op de parkeerplaats van Turn Inn, zie plattegrond voor de
ingang van de wisselzone.
Na het volbrengen van het fietsgedeelte dient de fiets weer op deze plaats te
worden teruggezet.
Na afloop van de wedstrijd kan de deelnemer op vertoon van zijn startnummer
weer over zijn fiets beschikken.
De uitgereikte sticker met startnummer dient zichtbaar te zijn aangebracht op het
framegedeelte onder de zadelpin.
Het startnummer dient op de rug te zijn aangebracht op een wijze waarop dit
tijdens het fietsen duidelijk zichtbaar is.
De fiets dient in optimale staat te verkeren. Bij eventuele gebreken kan men van
deelname worden uitgesloten.
Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht, dit ter beoordeling van de
juryleden van de NTB.
Zet in de wisselzone eerst je helm op, maak deze vast en pak dan pas je fiets. Loop
hiermee naar de uitgang van de wisselzone voor de start van het fietsparcours
Gedurende de wedstrijd is de deelnemer een normale weggebruiker. De
verkeersregels dienen in acht genomen te worden. Aanwijzingen van door de
organisatie aangestelde medewerkers en politie dienen te worden opgevolgd. De
fietsroute is aangeduid met pijlen en borden.
Wees erg voorzichtig bij het naderen van kruisingen en/of splitsingen.
Stap voor de wisselzone van je fiets.
Hang je fiets eerst op en doe dan pas je helm af.
Stayeren is niet toegestaan, er zal door juryleden van de NTB op worden
toegezien. De jury werkt met waarschuwingen (gele kaart) waarbij de atleet moet
stoppen, afstappen, luisteren wat de official te zeggen heeft en mag dan weer
verder gaan. Een atleet die het echt te bont maakt kan een rode kaart krijgen en
dat betekent dat deze atleet niet in de uitslag wordt vermeld en dus ook geen prijs
kan winnen.
Vlak voor de wisselzone bevindt zich een strafbox. Indien je tijdens het fietsen van
de NTB jury een tijdstraf hebt opgelegd gekregen ivm stayeren dan dien je de straf
in deze strafbox uit te zitten.

Lopen: 5km voor de 1/8e triathlon, 10km voor de Olympische afstand
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Het startnummer dient tijdens het lopen duidelijk zichtbaar op de borst bevestigd
te zijn.
De deelnemer is tijdens de wedstrijd normaal weggebruiker. De verkeersregels
dienen in acht genomen te worden. Aanwijzingen van door de organisatie
aangestelde medewerkers dienen te worden opgevolgd.
Het lopen vindt plaats rond het winkelcentrum van Vathorst. Dit parcours dient
twee keer te worden afgelegd voor de 1/8e afstand en vier keer voor de
Olympische afstand.
De looproute is met pijlen, linten en hekken aangeduid.
Na de finish is het niet toegestaan in de buurt van de finish en de matten van de
championchip te verblijven daar dit een foutieve uitslag kan veroorzaken.

