Top Team Triatlon (T³) Competitie
In 2015 wil de Belgische Triatlon & Duatlon Federatie (VTDL & LBFTD) een
teamcompetitie starten naar het succesvolle voorbeeld in Frankrijk (Grand Prix),
Duitsland (Bundesliga) en Nederland (Eredivisie).
Targets







Creatie van een succesvolle, nationale topcompetitie in teamverband voor dames
& heren
(In eerste instantie) Belgische toppers samenbrengen in een competitie binnen
België
Creëren van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van beloften (deelname
vanaf 16j)
Versterken van de clubwaarde (promotioneel) en stimulatie van teambuilding
Extra exposure, visibiliteit en media-aandacht voor de sport
Promotie van korte, explosieve en spannende triatlonformats (drafting)

Concept











Het project start met een Eredivisie waarbinnen één heren- en één
damesklassement
De divisie wordt samengesteld door 4 wedstrijden (verspreid over Vlaanderen &
Wallonië), telkens per geslacht, van maximum 1 uur wedstrijdduur (2x
sprinttriatlon, 1x teamaflossing, 1x ploegentriatlon)
Per klassement worden er maximum 20 teams toegelaten
Elke VTDL- of LBFTD-club kan per klassement maximum 1 team afvaardigen,
deze worden bekend gemaakt bij het begin van het seizoen
Elke atleet binnen een team van de competitie beschikt over een PRO-licentie
De teamsamenstelling op individuele wedstrijden & ploegentriatlon is bij dames
minstens 3 en max. 4 atleten (beste 3 resultaten tellen) en bij heren minstens 4
en max. 5 atleten (beste 4 resultaten tellen)
De teamsamenstelling op teamaflossing is bij dames 3 atleten en bij heren 4
atleten
Selectiecriteria voor 2015: De top 18 wordt bepaald door de nationale clubranking
2014 op basis van 3 BK's (Ploegentriatlon, Triatlon Standard Distance en Triatlon
Sprint Distance), er zijn daarnaast 2 extra wildcards die worden toegekend op
basis van het clubdossier. Bekijk hier het ploegenklassement na het BK
Ploegentriatlon (Doornik). De berekening van het klassement gebeurt op dezelfde
manier als de reguliere nationale clubcompetitie

Presentatie
Onder de voorwaarde van een evenwichtige begroting zal de BTDF het finale concept
(en wedstrijden) presenteren via een persconferentie op Triathlon World (8 november,
Brussels Expo).
Vragen of suggesties? … Contacteer Sporttechnisch Coördinator Sofie Dely

