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Dit document beschrijft de financiële en sporttechnische voorwaarden voor een event in de Team
Triathlon Series (T³ Series) van zowel eerste als tweede divisie. Wijzigingen 2019 in gele kleur.

1. INLEIDING
a) Het voornaamste doel van de T³ Series is:
▪ De creatie van een succesvolle, nationale topcompetitie voor clubs bij de dames en heren;
▪ Belgische (sub)toppers samenbrengen in een Belgisch topevent;
▪ De ontwikkeling van beloftevolle atleten stimuleren;
▪ Het versterken van de clubwaarde (promotioneel) en teambuilding aanmoedigen;
▪ De ontwikkeling van extra exposure, visibiliteit en media-aandacht voor de sport;
▪ Een draagvlak creëren voor organisaties waarbij zowel topsport als breedtesport succesvol
aan bod komen.
b) De beide divisies binnen de T³ Series 2019 zijn samengesteld uit maximum 5 triatlonwedstrijden.
Volgende formats worden weerhouden1:
▪ Triatlon Sprint Distance; Triatlon Super Sprint Distance
▪ Aflossings- of Relay triatlon (zie afstanden Mixed Relay);
▪ Ploegentriatlon (sprint distance).
▪ In de tweede divisie is ook Triatlon Standard Distance toegelaten.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN

1

De specifieke wedstrijdafstanden staan vermeld in de Sportreglementen Be3.
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a) Het LOC respecteert de Sportreglementen Be3, het Vlaams decreet inzake gezond en ethisch
sporten en de anti-dopingreglementering van de regionale NADO. Het streeft te allen tijde
veiligheid, duurzaamheid en fair play na.
b) Het LOC heeft een transparante en gedocumenteerde organisatiestructuur met verschillende
functies en duidelijke verantwoordelijkheden (communicatie, logistiek, financieel,
inschrijvingen, …).
c) Het LOC stuurt, coördineert en bekostigt alle operationele aspecten van het event.
d) Tijdens de voorbereiding van het event is er een vlotte en coöperatieve communicatie met alle
betrokken partijen, zoals de Be3, de CRO, de atleten, overheden, partners, sponsors en media.
e) Kalendervoorwaarden:
▪ Het LOC dat eerste en tweede divisie op dezelfde dag organiseert krijgt voorrang in de
T³ toekenning.
▪ De eerste divisie van de T³ Series valt niet samen met een BK Triatlon in hetzelfde
weekend, uitgezonderd wanneer het zelf een BK is.
▪ Er zit een periode van minstens 3 weken tussen elke wedstrijd van de T³ Series.
▪ De T³ wedstrijden worden met voorkeur zoveel mogelijk gespreid over het
wedstrijdseizoen.
▪ Op de wedstrijddag voldoen ook alle (neven-) wedstrijden van het LOC aan de Be3
voorwaarden (sportreglementen) en eventmanual van de betreffende liga.
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3. FINANCIËLE VOORWAARDEN
a) Het LOC verklaart zich akkoord met onderstaande financiële verplichtingen:
1. Podium met naturaprijzen, bloemen en schuimwijn voor de top 3 van de dag (teams)
2. Be3 Technical Officials: richtprijs van € 405 voor 7 TO’s + 1CRO²
3. Be3 timing: zie eventmanual desbetreffende liga
b) Alle inkomsten uit sponsoring door het LOC, publieke instellingen, inschrijfgeld van atleten,
catering en tickets (bijv. VIP) gaan integraal naar het LOC.
c) Het LOC ontvangt van de Be3 €2000 fee voor de organisatie van een T³ wedstrijd. Indien eerste
en tweede divisie samen op dezelfde wedstrijddag worden georganiseerd, ontvangt het LOC
beide fee’s.
d) De Be3 int alle inschrijvingsgelden en zorgt voor prijzengelden van de dagwinnaars en van de
eindranking (zie verdeelsleutel in bijlage).

4. INSCHRIJVINGEN

Hoofdstuk: Financiële voorwaarden

a) Teamsamenstelling: zie Sportreglementen Be3, appendix H.2.b.b en d.
b) Inschrijvingsprocedure: zie Sportreglementen Be3, appendix H.3.
c) T³ Series eerste divisie:
▪ Vormt een gesloten competitiecircuit met maximaal 16 teams aan de start van zowel de
heren- als dameswedstrijd
▪ De nummering van de atleten wordt bepaald door de eindranking van het voorgaande jaar.
De startnummers 1 tem 96 (heren) en 1 t.e.m. 90 (dames) worden voorbehouden voor eerste
divisie. De startnummers per team maken starten altijd op de 10-tallen vanaf 11 en lopen
door tot het aantal startende atleten per team. (bijvoorbeeld het herenteam dat eerst
eindigde in de eindranking van jaar x-1 krijgt gedurende het volledige jaar x de
startnummers van 11 tot en met 16, het herenteam dat tweede eindigde in de eindranking
van het jaar x-1 krijgt de startnummers 21 t.e.m. 26,...)
d) T³ Series tweede divisie:
▪ Vormt een competitiecircuit met maximaal 25 teams aan de start
▪ Het betreft een gemengde competitie waarbij de teamsamenstelling uit zowel heren als
dames mag bestaan.
▪ Een gesloten wedstrijdformat geniet de voorkeur maar ook een open wedstrijdformat is
mogelijk. Hier worden de T³ atleten extra herkenbaar gemaakt door bijvoorbeeld: aparte
badmutsen, aparte (opeenvolgende) startnummers en/of aparte plaats in de wisselzone,
etc...

5. SPORTTECHNISCHE VOORWAARDEN
a) Voorbereidingen: voor de aanvang van de registratie op de wedstrijddag zijn alle LOCmedewerkers op de hoogte van hun taken en bekwaam om die zo goed mogelijk uit te voeren
(taakverdeling gedocumenteerd en minstens één week voor de wedstrijd verstuurd). Er is
nagedacht over back-ups of noodsituaties (bijv. bij extreem warm of vuil weer), het materiaal en
de medewerkers staan op hun post, de wedstrijdlocatie is afgewerkt, de vrijwilligers zijn gebrieft,
het technisch materiaal is getest en operationeel, alle procedures zijn gekend en operationeel.
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b) Op de wedstrijdlocatie is er voldoende en duidelijke bewegwijzering naar alle strategische
plaatsen (wedstrijdsecretariaat, start, wisselzone, aankomst, douches, dopinglokaal, parking,
EHBO, …).
c) Het wedstrijdsecretariaat is voldoende bemand, werkt correct, efficiënt en voorziet duidelijke
affiches met o.a. start/aankomst/verschillende wedstrijdparcours/correcte afstanden/aantal
lussen/bevoorradings- en afvalzones/strafbox, deelnemerslijst, positieve wateranalyse, water- en
omgevingstemperatuur (laatste in overleg met CRO).
d) Alle atletenzones (start/wisselzones/aankomst & parcours rond deze zones, strafbox, … of
samengevat FOP) zijn afgesloten voor het publiek en voldoende bewaakt door LOCmedewerkers.
e) Bij de startzone zijn toiletten voor de atleten voorzien.
f) Het zwemparcours is uitgestippeld met boeien die duidelijk zichtbaar en goed verankerd zijn
zodat er geen vergissingen kunnen optreden of atleten kunnen afsnijden. Het parcours is
voldoende beveiligd op en naast het water (redders, duikers, boten) en de waterkwaliteit voldoet
aan de normen volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. De atleten hebben een veilige en vlotte
toegang tot en exit uit het water.
g) Het fietsparcours is volledig verkeersvrij, veilig (waaronder o.a. de staat van de weg),
bewegwijzerd of gemarkeerd en op elk kruispunt bemand met seingevers/politie. Eén motard
met rode vlag opent het wedstrijdparcours en één motard met groene vlag sluit het
wedstrijdparcours na de laatste deelnemer. Het aantal fietsrondes zijn duidelijk aangegeven en
de passage wordt gecontroleerd (timing). Het parcours is geschikt voor pelotons van minstens
50 atleten.
h) De lokale omgeving (bewoners, boeren, toeristische routes, busmaatschappijen, …) is verwittigd.
Toeristische routes zijn voorzien van een omleiding of seingevers zijn voldoende op de hoogte
van een veilig alternatief.
i) Het loopparcours is gescheiden van het fietsparcours, veilig, afgebakend, gemarkeerd en op
noodzakelijke kruispunten bemand met seingevers/politie.
Het aantal looprondes zijn duidelijk aangegeven en de passage wordt gecontroleerd (timing).
j) Het einde van het loopparcours is een rechte lijn van minstens 50 meter, voorzien van
dranghekken aan beide zijden.
k) De wisselzone is correct en voldoende ruim opgesteld met een kwalitatief fietsopbergsysteem
(geen houten bakken) en zichtbare nummering, op de plaats van de atleet maar tevens
kopnummering bij het begin van de rij. Er is een duidelijke signalisatie van ingang, uitgang en
indien van toepassing strafbox en toiletten. De zone is steeds bewaakt door het LOC.
l) Eerste divisie:
▪ De T³ Series atleten ontvangen geen borstnummer maar 4 zelfklevende startnummers
(decals) die worden aangebracht op elke bovenarm en -been. Verder ontvangen de atleten
race stickers voor op de helm (3x), fiets (1x),opbergbox (1x) en rugzak (1x). Deze decals
worden geleverd door de Be3. Per atleet moeten de teams zelf badmutsen en opbergboxen
voorzien.
▪ De wedstrijdlocatie is compact; start, wisselzone (1) en aankomst zijn gecentraliseerd. Het
fiets- en loopparcours bestaat uit meerdere rondes; minstens 3 of max 4 fietsrondes en
minstens 2 of max 3 looprondes.
▪ De T³ Series vormen het hoogtepunt van de dag en het overige wedstrijdprogramma is
zodanig opgesteld dat geen enkele andere reeks de organisatie of het wedstrijdverloop van
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▪
▪
▪

de T³ Series beïnvloedt. Het startuur van de T³ reeksen wordt in overleg met de CRO en de
Be3 bepaald.
Er is slechts 1 wisselzone die afgescheiden is van andere wisselzones (voor andere
wedstrijdreeksen) en anderhalf uur voor de wedstrijd volledig vrij.
De startlijn is breed genoeg om te garanderen dat alle atleten (maximum 96) op één lijn
kunnen starten. Er wordt bij voorkeur gestart op een stevig ponton.
De dameswedstrijd is volledig apart van de herenwedstrijd met minimum 15 minuten tijd
tussen de aankomst van de laatste atleet in de eerste reeks en de start van de volgende
reeks.

m) Tweede divisie:
▪ De T³ atleten ontvangen hun borstnummer van de organisatie. Indien het gaat om een open
wedstrijd zijn de T³ borstnummers duidelijk te onderscheiden van de andere atleten.
▪ De T³ atleten worden per team samen geplaatst in de wisselzone.
▪ De T³ atleten hebben opeenvolgende startnummers.
▪ De wedstrijdlocatie is bij voorkeur compact. Het fiets- en loopparcours bestaat bij voorkeur
uit meerdere rondes.
n) Het parcours is aantrekkelijk voor atleten en de wedstrijd is gemakkelijk te volgen door het
publiek. Hiervoor is er een logische en doordachte doorstroming van de toeschouwers met
dubbele oversteekplaatsen op strategische plaatsen (zie figuur) en bekwame seingevers.
Medewerker met lint die zich voor de oversteek verplaatst van punt A naar punt B

Medewerker met lint die zich voor de oversteek verplaatst van punt C naar punt D

M

M

M

M
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Bij heel drukke punten 4 medewerkers (M) voorzien bij oversteek

o) Het LOC zorgt voor een speaker die in eerste instantie de verslaggeving van de T³ Series doet. Er
is een goede geluidsinstallatie met draadloze micro, zowel aan de zwemstart, de wisselzone en
aankomstlocatie.
p) De aankomstzone is de hoofdlocatie van het event en heeft aandacht voor zowel atleten
(afgebakende ruimte en ruime bevoorrading), toeschouwers, genodigden, pers en medewerkers
waaronder timing en TO.
q) Er is centraal op de wedstrijdsite een “teamplaza” waarbij elk team promotionele ruimte (geen
commerciële) kan krijgen van minstens 4x4 m. Deze ruimte moet vlot toegankelijk zijn voor de
Event Manual T³ Series 2019 – Belgian Triathlon
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teams, ook als er voorgaande wedstrijden worden georganiseerd. De teams bevestigen bij de
officiële start van het seizoen of zij hier per wedstrijd wensen gebruik van te maken.
r) Op de wedstrijdsite zijn er voldoende vuilniszakken of –bakken.
s) Een strafbox is voorzien. De inrichting en het gebruik gebeurt in overleg met de CRO.
t) Het dopinglokaal is opgesteld volgens de regionale NADO-richtlijnen (dopinglijn.be,
dopage.be).
u) Er is een veiligheidsplan met medische diensten (EHBO-post en ambulance), centraal maar ook
onmiddellijk inzetbaar op het wedstrijdparcours. Aanrijroutes, parcours en evacuatieplannen zijn
vooraf besproken en gekend.
v) Er is voldoende parking en er zijn voldoende douches, kleedkamers en toiletten nabij de
wedstrijdlocatie.
w) Er is een goede atletenservice, conform het competitieniveau, die zich vertaalt in o.a. de
accommodatie maar ook ondersteunende diensten (info, mogelijkheden tot parcoursverkenning,
medisch, materiaal, …) en de gift van een uniek eventsouvenir (bv. Trofee, foto,
triatlonaccessoire,...).
x) Bij voorkeur zorgt het LOC voor een unieke sfeer dankzij bijkomende randanimatie (gezonde
catering, muziek, springkasteel, optreden, VIP, triatlonwinkeltjes…) op de wedstrijdlocatie,
zonder hinder voor de wedstrijd(en).

6. STARTPROCEDURE
a) Eerste divisie:
▪ De startprocedure is verschillend naargelang de format van de T³ Series wedstrijd en wordt
gecoördineerd door de CRO.
▪ Alle teams zijn 15 min voor de start aanwezig op de startlocatie voor een korte
wedstrijdbriefing van de bevoegde TO.
▪ Alle teams worden aangekondigd door de speaker; oplopend vanaf nummer 1 en begeven
zich vervolgens naar het startvak (behalve voor de ploegentriatlon).
▪ Bij goedkeuring van de politie (parcours) wordt één (1) minuut voor de start de T³ Series tune
(ong. 50 sec) afgespeeld. Na de tune is er algemene stilte tot aan het startsignaal.
b) Tweede divisie:
De startprocedure wordt besproken met het LOC in samenspraak met de CRO.

7. TECHNICAL OFFICIALS
▪
▪

Hoofdstuk: Startprocedure

De Be3 staat in voor de Technical Officials (TO).
Alle wedstrijden worden geleid door een Nationaal TO team en, indien mogelijk, telkens
dezelfde Hoofdscheidsrechter (CRO) en assistent CRO.
▪ De CRO ondersteunt het LOC met betrekking tot de sporttechnische voorbereidingen van de T³
Series. De CRO krijgt alle nodige info en komt ook ter plaatse op prospectie.
▪ De taken van de TO en CRO staan vermeld in de Sportreglementen BTDF.

8. TIMING
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a) De Be3 staat in voor de elektronische timing.
b) De kosten voor de timing (zie eventmanual van de betrokken liga) zijn ten laste van het LOC.
c) De Be3 timing zorgt voor een correcte verwerking van de resultaten, die onmiddellijk
beschikbaar zijn na aankomst van atleten en met bekrachtiging door de CRO (in functie van
mogelijke sancties).
d) Tijdwaarnemer: is verantwoordelijk voor onmiddellijke resultaten na de wedstrijd, live results
(app) tijdens de wedstrijd, het aanleveren van timingmateriaal en het plaatsen/opbergen van de
meetpunten op de wedstrijddag.
e) App myvtdl met live results (iOS).

9. ON-SITE PROMOTIEMATERIAAL
a) Eerste divisie: Be3 en haar partners hebben recht op branding op de wedstrijdlocatie. De LOC
verklaart zich akkoord met alle branding richtlijnen zoals beschreven staat in het document “T³
Series LOC Branding Guidelines”.
Het promotiemateriaal wordt opgehaald in de week voor de wedstrijd. Het LOC zorgt voor
medewerkers die helpen met het plaatsen van het promotiemateriaal voor de eerste wedstrijdstart
en afbraak nadien.

10. HOSPITALITY
Enkel voor eerste divisie:
a) Het LOC zorgt voor:
▪ Een afgebakende VIP-ruimte met ontvangst aan de aankomstzone;
▪ De inkleding en catering van deze ruimte (in overleg met de Be3).
b) De Be3:
▪ Heeft recht op 10 VIP-tickets, minstens 2 weken voor het event over te maken aan de
Secretaris-generaal Be3.

11. COMMUNICATIE
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a) De naam “Team Triathlon Series”, het specifieke logo, het Be3 logo en het logo van Be3partners/sponsors verschijnt op alle communicatie van het LOC.
b) Het recht op het gebruik van de officiële naam loopt vanaf de dag waarop de T³ Series wordt
toegekend door de Be3 tot 31 december van het jaar waarin de wedstrijd doorgaat.
c) Alle communicatie verloopt in eerste instantie via www.teamtriathlonseries.be.
d) Het LOC heeft een duidelijke website met de belangrijkste info in zowel Nederlands als Frans:
deelnemerslijst, wedstrijdbriefing, wedstrijdlocatie en -parcours, dagprogramma (inclusief
check-in tijden & prospectie van het parcours), praktische info voor toeschouwers en
contactgegevens.
e) De communicatie op de wedstrijd (briefing, signalisatie, berichten wedstrijdsecretariaat) is
voorzien in beide talen of gebeurt door middel van universele en herkenbare woorden (bijv. exit
voor uitgang/sortie).
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f)

De tweetalige wedstrijdbriefing wordt na goedkeuring door de CRO 14 dagen voor de wedstrijd
verstuurd naar alle teamkapiteins van de verschillende teams en de Be3.

12. PERS, MEDIAEN MARKETING

Hoofdstuk: Pers, mediaen marketing

a) Het LOC zorgt voor:
▪ De promotie in de voorbereidende maanden van het event, via sociale media, pers en indien
mogelijk TV.
b) Accreditaties voor aanwezige pers & media (aantal in functie van de veiligheid en een vlot
wedstrijdverloop) met strenge controle bij de toegang tot de atletenzones. Een accreditatielijst
(met naam, functie en media-instantie) is beschikbaar voor de CRO, ten laatste één uur voor de
wedstrijd.
De Be3 kan een fotograaf met motard afvaardigen.
c) Een goede marketing van het event. Via allerhande partnerships met de overheid en
commerciële instanties kunnen inkomsten aanzienlijk vergroot worden ten opzichte van de
kosten. Alle winst is ten voordele van het LOC.
d) De Be3 zorgt voor:
▪ De promotie van de wedstrijd via online media (T³ Series website en sociale media):
o Aankondiging en voorbeschouwing via T³ website en sociale media;
o Persbericht en wedstrijdverslag via T³ website en sociale media;
o Publicatie van de uitslagen en indien mogelijk foto- en filmmateriaal.

Event Manual T³ Series 2019 – Belgian Triathlon
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13. BIJLAGEN
13.1.

VERDEELSLEUTELS PRIJZENGELDEN

Het staat het LOC vrij om individuele prijzengelden uit te reiken.
Be3 hanteert onderstaande verdeelsleutels voor de winnende teams van de betreffende rankings.
Prijzengeld dagwinnaars teamklassement T³ Series eerste divisie:
Heren
Plaats
1
2
3
TOTAAL

Dames
Bedrag
400 €
250 €
150 €

Plaats
1
2
3

Bedrag
400 €
250 €
150 €
1.600 €

Prijzengeld eindwinnaars teamklassement T³ Series eerste divisie:
Heren
Plaats
1
2
3
4
5
TOTAAL

Dames
Bedrag
1000 €
800 €
600 €
400 €
200 €

Plaats
1
2
3

Bedrag
1000 €
800 €
600 €

5.400 €

Prijzengeld dagwinnaars T³ Series tweede divisie:
Heren
Plaats
1
2
3
TOTAAL

Bedrag
250 €
150 €
100 €
500 €

Prijzengeld eindwinnaars T³ Series tweede divisie:

Bedrag
800 €
600 €
400 €
1800 €
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Heren
Plaats
1
2
3
TOTAAL
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13.2. AFKORTINGEN – DEFINITIES
BK: Belgisch kampioenschap
Be3: Belgian Triathlon (Belgische Triatlon Federatie)
Be3 timing: 3VL of LBFTD-timing, voorzien van operator en materiaal (chip of tag & meetpunten)
CRO: Chief Race Official of verantwoordelijke TO van de wedstrijddag. Enkel de CRO keurt de
definitieve uitslag goed.
EHBO: Eerste Hulp bij Ongeval
Event: Een sportmanifestatie met één (1) of meerdere sportactiviteiten (o.a. wedstrijden), gespreid
over één (1) of meerdere aaneensluitende dagen
FOP: Field of Play of wedstrijdveld
LBFTD: Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon
LOC: Lokaal Organisatie Comité (het bestuursorgaan of de organisator van het event)
NADO: Nationaal Antidopingorganisatie
TO: Technical Officials
3VL: Triatlon Vlaanderen
WADA: World Anti Doping Agency
Wedstrijd: Een sportactiviteit in de vorm van een race, waarbij alle atleten dezelfde start hebben en
dezelfde aankomst
Wedstrijddag: Kalenderdag waarop één of meerdere wedstrijden van een event georganiseerd
worden

14.

CONTACT

Belgian Triathlon (Be3)
t.a.v. Secretaris-generaal
Diestsesteenweg 49,
3010 Kessel-Lo
Secretaris-generaal Be3: Inès Baillet

Hoofdstuk: Contact

E: ines.baillet@triathlon.be
T: 016/47.49.32
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