Briefing jeugdtriatlon 15/09/2018
De Stad Mechelen en SP&O
organisatie stelt.

triatlon team danken u voor het vertrouwen dat u in onze

Toegankelijkheid
Wedstrijdsite: Proctor and Gamble, Hombeekse steenweg 329
Parking: Antoon Spinoystraat
Komende van de E19 neemt u de afrit Mechelen Zuid (afrit 10). Aan het ronde punt ter hoogte
van Technopolis kiest u voor de derde afslag richting industrieterrein Mechelen Zuid. Deze baan
volgt u tot u de borden parking triatlon Mechelen tegenkomt.

Tijdstippen

LEEFTIJDSCATEGORIE WISSELZONES
OPEN
JEUGD C
9u

WISSELZONES TOE

START

9u45

JEUGD B

10u45

10u00 V 10u05 M
11u00 V 11u05 M

JEUGD A &
JUNIOREN

9u
Onderbreking
WZ1
10u-10u15
11u30

12u15

12u30 V 12u40 M

Een laatste briefing zal telkens 5 minuten voor de wedstrijd op het strand van de zwemstart
worden gehouden.
Aanmelding
U meldt zich aan op het wedstrijdsecretariaat: Proctor and Gamble, Hombeekse steenweg 329
Bij de inschrijving ontvangt u
 bandje voor aan de pols + 1 bandje identificatie fiets
 Deelnemersnummer
 De chip!
 Genummerde vuilniszak
 Souvenir
Wisselzone 2: Na je aanmelding kan je in wisselzone 2 je loopschoenen klaarzetten. Deze bevindt
zich op het voetbalterrein vlak aan het wedstrijdsecretariaat
Wisselzone 1: De wisselzone waar je je fiets klaarzet ligt op 200m van de tweede wisselzone.
Hiervoor dien je te voet langs de Mechelse weg onder de snelwegbrug te stappen.

Zwemstart: Langs wisselzone 1 kan je doorstappen richting de zwemstart aan de Eglegemvijver.
Opgelet: Omwille van veiligheid hebben toeschouwers geen toegang tot wisselzone 1 en dienen
zij rond te gaan langs Hombeek centrum voor toegang tot de vijver.

Er wordt de ouders aangeraden om gebruik te maken van een fiets om zich vlot van de
zwemstart naar het fiets en loopparcours te begeven
Reglementen:
Onze wedstrijd volgt de officiële reglementen van Triatlon Vlaanderen.
(http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/BTDF_SR_3VL_2018_09012018.pdf)
Belangrijkste punten:





Clip-on sturen zijn niet toegelaten
Tijdritfietsen, tijdritsturen zijn niet toegelaten.
Stuureinden moeten dichtgemaakt worden.
Beide wielen moeten van gelijke diameter en min. 12 spaaks zijn.

Parcours
Opgelet de fiets en looprondes zijn niet voor alle categorieën gelijk.
Voor een detailweergave verwijzen we naar onze website:
http://www.triatlonmechelen.be/event/jeugdtriatlon-mechelen/

Leeftijdscategorie

Zwemmen

Fietsen

Lopen

Start

Jeugd C

250m
1 ronde

5km
2 rondes

1,5 km
1 ronde

10u00 V 10u05 M

Jeugd B

500m
1 ronde

10km
1 ronde

3 km
2 rondes

11u00 V 11u05 M

Jeugd A &
Junioren

750m
1 ronde

20km
2 rondes

5 km
1 ronde

12u30 V 12u40 M

Podia
De podia voor de wedstrijden van jeugd C en jeugd B vinden plaats kortelings na de wedstrijd van
jeugd B (+/- 11u45), van de jeugd A en junioren kortelings na de wedstrijd (+/- 14u)

We hopen dat u een fijne sportieve dag beleeft en vragen dat iedereen het veilig houdt.
Triatlonclub SP&O Mechelen wenst al de atleten véél succes en bedankt langs deze weg en
bedankt langs deze weg Odisee Hogeschool en alle andere sponsors!
Het organisatieteam

