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Dit document beschrijft de voorwaarden voor organisatoren in de Crossduatlon Series van 3VL.

1. ALGEMEEN
a) Het circuit heeft tot doel de (cross)duatlonsport in België te promoten, te stimuleren en de
betere atleten samen te brengen in een competitie van hoog niveau;
b) De definitieve kandidaturen worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur van 3VL;
c) De organisaties die toetreden tot het circuit engageren zich om zich als ambassadeur van de
sport en federatie te gedragen;
d) De organisatie respecteert de Be3 Sportreglementen, het Vlaams decreet inzake gezond en
ethisch sporten en de anti-dopingreglementering. Het streeft te allen tijde veiligheid,
duurzaamheid en fair play na;
e) De organisatie streeft een transparante en gedocumenteerde organisatiestructuur met
verschillende functies en duidelijke verantwoordelijkheden na (communicatie, logistiek,
financieel, inschrijvingen,…);
f) De organisatie stuurt, coördineert en bekostigt alle operationele aspecten van het evenement;
g) Tijdens de voorbereiding van het evenement dient er een vlotte en coöperatieve communicatie
met alle betrokken partijen te zijn, zoals de betrokken liga, de Chief Race Official (CRO), de
atleten, overheden, partners, sponsors en media;
h) Het betreft een individuele competitie, zowel leden van clubs als rechtstreeks aangesloten
individuele leden kunnen deelnemen;
i) Het is de organisator toegestaan om atleten zonder licentie te laten deelnemen aan dezelfde
wedstrijdreeks, door middel van een daglicentie;
j) Om in aanmerking te komen voor de eindranking moet een atleet beschikken over een geldige
wedstrijdlicentie van 3VL/LBFTD voor de start van de eerste wedstrijd op de kalender van het
circuit;
k) Punten worden toegekend per wedstrijd, op basis van een gezuiverde uitslag met atleten met
een geldige licentie. Zie verder bij hoofdstuk Puntentelling.
l) De Be3 sportreglementen zijn van toepassing op alle wedstrijden van het circuit.

2. SPORTTECHNISCHE VOORWAARDEN

Event Manual Crossduatlon Series – 3VL

Hoofdstuk: Algemeen

a) Aanvraag: kan enkel door erkende organisaties, dus opgenomen in de kalender van 3VL of
LBFTD. De organisatie zorgt tevens voor de toelating van de lokale autoriteiten/eigenaar van het
grondgebied waar het evenement doorgaan.
b) Voorbereidingen: voor de aanvang van de registratie op de wedstrijddag zijn alle medewerkers
op de hoogte van hun taken en bekwaam om die zo goed mogelijk uit te voeren (taakverdeling
gedocumenteerd en op voorhand verstuurd). Er is nagedacht over back-ups bij noodsituaties
(bijv. oplossingen 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.
c) Op de wedstrijdlocatie is er voldoende en duidelijke bewegwijzering naar alle strategische
plaatsen (wedstrijdsecretariaat, start, wisselzone, aankomst, douches, dopinglokaal, parking,
EHBO, …).
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d) Het wedstrijdsecretariaat is voldoende bemand, werkt correct (met strikte controle van de
identiteit van de deelnemers), efficiënt en voorziet duidelijke affiches met o.a.
start/aankomst/verschillende wedstrijdparcours/correcte afstanden/aantal lussen/bevoorradingsen afvalzones, deelnemerslijst.
e) Alle atletenzones (start/wisselzones/aankomst & parcours rond deze zones, strafbox of –lus, …)
zijn afgesloten voor het publiek en voldoende bewaakt door medewerkers van de organisatie.
f) Het fietsparcours is volledig verkeersvrij1, veilig (waaronder o.a. de staat van de weg),
bewegwijzerd of gemarkeerd en op elk kruispunt bemand met seingevers/politie. Indien
wielerproef op de openbare weg; opent één motard met rode vlag 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).
g) De lokale omgeving (bewoners, boeren, toerisme, busmaatschappijen, …) is verwittigd.
Toeristische routes zijn voorzien van een omleiding of seingevers zijn voldoende op de hoogte
van een veilig alternatief.
h) 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 (manueel of
elektronisch via timing).
i) De wisselzone is correct en voldoende ruim opgesteld met een kwalitatieve fietsenstalling (geen
houten bakken. Een plastic box kan door de atleet worden gebruikt. 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. Een aparte
bewaakte “drop” zone voor overtollig materiaal is voorzien. De bewaking van deze zone(s) is de
verantwoordelijkheid van de organisatie.
j) Het parcours is aantrekkelijk voor atleten en de wedstrijd is gemakkelijk te volgen door het
publiek.
k) Er is een elektronische timing voorzien (eigen of van de federatie) met eindtijden en tijden per
deeldiscipline.
l) 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 officials.
m) Op de wedstrijdsite zijn er voldoende vuilniszakken of – bakken en een duidelijk afgebakende
afvalzone voor het fietsparcours.
n) De strafbox of –lus is voorzien indien de discipline dit vereist.
o) Bij de aankomst is een tent voorzien voor de officials.
p) Het dopinglokaal is opgesteld volgens de regionale NADO-richtlijnen (dopinglijn.be,
dopage.be).
q) Er zijn medische diensten die mobiel kunnen worden ingezet indien nodig. Evacuatieplannen
bij ernstige ongevallen zijn vooraf besproken en gekend.
r) Er is voldoende parking en er zijn voldoende douches, kleedkamers en toiletten nabij de
wedstrijdlocatie.
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s) 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 mogelijk de gift van een uniek eventsouvenir.
t) Voor onderstaande afgevaardigden wordt catering voorzien (lunchpakket en minstens 2
drankjes). Bij een aanwezigheid van meer dan 6u wordt ook een tweede maaltijd voorzien.
▪ Officials
▪ Tijdwaarnemer(s) van de betrokken liga
▪ Fotograaf, indien afgevaardigd

3. INSCHRIJVINGEN
a) Er wordt gebruik gemaakt van het inschrijvingsplatform van 3VL of LBFTD;
b) Geschorste atleten (wegens doping of andere inbreuken) worden niet toegelaten;
c) Het is een open wedstrijd, met een prioritaire inschrijfperiode voor deelnemers met een geldige
licentie van 3VL/LBFTD.

4. COMMUNICATIE, MARKETING & PARTNERS
a) De organisatie zorgt voor een goede publiciteit en probeert duurzame partnerships op te
zetten. Alle winst is ten voordele van de organisatie;
b) 3VL partners hebben recht op branding op de wedstrijdlocatie, deze worden bepaald in de
overeenkomst;
c) Vermelding naam circuit, logo Triatlon Vlaanderen en officiële partners op alle communicatie
over de wedstrijd;
d) De organisatie maakt gebruik van materiaal met logo Triatlon Vlaanderen op zichtbare plaats
van de wedstrijdsite, dit materiaal kan besteld worden via de webshop van Triatlon Vlaanderen;
e) De organisatie maakt actief promotie voor andere wedstrijden van het circuit;
f) De organisatie heeft een duidelijke website met de belangrijkste info: inschrijvingen &
deelnemerslijst, wedstrijdbriefing, wedstrijdlocatie en –parcours, limiettijden per discipline,
dagprogramma (inclusief check-in tijden & prospectie van het parcours), praktische info voor
toeschouwers en contactgegevens;
g) Er wordt een speaker voorzien tijdens de wedstrijd;
h) De organisatie voorziet in een podiumceremonie voor de dagresultaten.

Locatie

Organisatie

Datum

Zeebrugge

Brogo

10/01

Gent

FuseAction

17/01

Westrozebeke

Triathlon &
Duathlon Team
Ieper

30/01
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Naam contactpersoon
Mail contactpersoon
Sam Govaert
info@brogo.be
Brecht Gravensteyn
brecht@fuseaction.be
Benedikt Pype
Benedikt.pype@hvzfluvia.be

Hoofdstuk: Inschrijvingen

5. WEDSTRIJDEN 2020
Afstand
4 – 20 - 4
4 - 30 - 7
4 - 20 - 4
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Hofstade

SP&O Mechelen

28/02

Retie

vzw Crossduatlon
Retie

7/03

Sara Terryn
3 - 23 - 3
sara.terryn@triatlonmechelen.be
Michel Sprangers
4 - 24 - 4
michel.liesbet@belgacom.net

6. PUNTENTELLING
Enkel atleten met een geldige wedstrijdlicentie van 3VL/LBFTD komen in aanmerking voor punten
van de eindranking. De punten worden als volgt toegekend op basis van een gezuiverde uitslag met
atleten met een geldige wedstrijdlicentie:
Winnaar
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats
6de plaats
7de plaats
8ste plaats
9de plaats
31ste plaats en volgende

50 punten
45 punten
41 punten
38 punten
36 punten
35 punten
34 punten
33 punten
…
10 punten

Om in aanmerking te komen voor de eindranking moet men aan minstens 3 wedstrijden deelnemen.
Indien een atleet deelneemt aan meer dan 3 wedstrijden, worden de 3 beste resultaten in rekening
genomen, voor de overige wedstrijden (waarin hij/zij reglementair finisht) ontvangt de deelnemer 3
punten bonus. De eindoverwinnaar is de atleet/atlete met de meeste punten. In geval van ex aequo
wordt gekeken naar de onderlinge duels, indien een Belgisch Kampioenschap is toegewezen aan
van de wedstrijden die deel uitmaken van het circuit, is het resultaat tijdens het Belgisch
Kampioenschap doorslaggevend in geval van ex aequo. Indien niet wordt gekeken naar het aantal
behaalde overwinningen, 2de plaatsen (indien gelijke overwinningen),…

7. PRIJZENGELD
Het prijzengeld voor de dagresultaten (atleten met en zonder licentie) wordt voorzien door de
organisatie. Het prijzengeld voor de eindranking (enkel atleten met licentie) wordt voorzien door de
federatie.

Plaats
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
4de plaats
5de plaats
6de plaats
7de plaats
8ste plaats
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Volgend prijzengeld is voorzien voor de overall eindranking, per geslacht::
Bedrag
250 EUR
225 EUR
200 EUR
150 EUR
100 EUR
100 EUR
75 EUR
75 EUR
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9de plaats
10de plaats
TOTAAL

50 EUR
50 EUR
1.275 EUR

Volgend prijzengeld is voorzien voor de U23 eindranking, per geslacht:
Plaats
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
TOTAAL

Bedrag
100 EUR
75 EUR
50 EUR
225 EUR

Volgend prijzengeld is voorzien voor de masters (40+) eindranking, per geslacht:
Bedrag
100 EUR
75 EUR
50 EUR
225 EUR

Hoofdstuk: Prijzengeld

Plaats
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
TOTAAL
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8. CONTACT

Hoofdstuk: Contact

Triatlon Vlaanderen (3VL)
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel-lo
info@triatlon.vlaanderen
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