Briefing SP&O Jeugdzwemloop
Beste deelnemer
Nu zondag, 20 mei 2018, is het zover, u zal starten in de SP&O jeugdzwemloop. Hieronder vindt u alle
informatie in verband met het evenement die dag.
Alvast veel succes!
Het organisatieteam

LOCATIE
Het evenement gaat door in en rond het sportcomplex van Sport.Vlaanderen Hofstade.
Adres: Zandstraat 3, 1982 Hofstade (Zemst)
Parkeren kan op de parking van het zwembad. Deze parking heeft voldoende capaciteit en ligt vlak
naast het parcours en de wedstrijdsite.

SECRETARIAAT
De deelnemers melden zich aan in het secretariaat voor hun wedstrijd. Dit ten laatste 30 minuten
voor de start van hun reeks. Is men te laat kan men de start ontzeggen worden de scheidsrechter.
Het secretariaat bevindt zich in het Sport.Vlaanderen-gebouw nabij de cafetaria.
Open vanaf 12u tot en met 16u30.

STARTLIJST
Via volgende link kan u al bekijken wie er reeds is ingeschreven voor de wedstrijd.
https://www.isbapp.be/lid/triatlon/f?p=114:100::::100:P100_COMP,P100_PERSOON:7663,
Het tijdsschema ziet er als volgt uit: Dit is echter ondervoorbehoud! De definitieve startlijst komt
online op www.triatlonmechelen.be voor zaterdag 19 mei 10u00.
CATEGORIE

WISSELZONE STARTUUR ZWEMMEN

D/H 06

12u40

13u

D 08

12u55

13u15

H08

13u10

13u30

D 10

13u25

13u45

H 10

13u45

14u05

LOPEN

50m

1 x 500m

100m

1 x 750m

150m

2 x 500m

200m

2 x 750m

D 12 (Jeugd C)

14u10

14u30

H 12 (Jeugd C) reeks 1

14u30

14u50

H12 (jeugd C) reeks 2

14u50

15u10

D/H 14 (Jeugd B)

15u10

15u30

250m

4 x 500m

15u40

16u00

500m

5 x 1km

D/H 16 (Jeugd A)
D/H 18 (Juniors)
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PARCOURS
De atleten zwemmen hun afstand in het zwembad. Daarna verlaat men het zwembad via de
nooddeur naar de wisselzone. Eens in de wisselzone de nummer en loopschoenen aan zijn kan men
de wedstrijd vervolledigen.
Het loopparcours gaat langs de wisselzone, links naast het zwembad richting de Vriezenbroek. Daar
staat afhankelijk van de leeftijdscategorie het keerpunt. Deelnemers lopen dezelfde weg terug
richting de wisselzone.
Ook aan de wisselzone is een keerpunt voorzien indien atleten meerdere ronden moeten afleggen.
Bij het afleggen van de laatste loopronde neem je de afslag links richting finish om de wedstrijd te
beëindigen.
Het is aan de atleet/ouders om het parcours te kennen en te volgen.
Hieronder een schematisch plan:

PODIUM
Na alle reeksen van een leeftijdscategorie zal er een podiumceremonie volgen om de top 3 van die
categorie te huldigen.
De speaker zal ook telkens omroepen wanneer er een podiumceremonie zal starten.

WC / KLEEDKAMER
In het sportgebouw van Sport.Vlaanderen bevinden de kleedkamers en WC's zich. Deze zullen beide
aangeduid staan met behulp van wegwijzers.

VRAGEN
Bij vragen kan u steeds de wedstrijdverantwoordelijke, Bob Schaepherders, contacteren.
bob_sch@hotmail.com
0471 51 32 55
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