Ondersteuning
aan
organisatoren
Triatlon - Multisport

Seizoen 2021

Algemeen overzicht
Bij het organiseren van een sportevenement (triatlon of multisport) komt er heel wat bij kijken. Afhankelijk van
de specifieke locatie, discipline en doelgroep, zijn er bijzondere vereisten. Veiligheid, gezondheid, sportiviteit,
kwaliteit en logistiek zijn tal van aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.
Triatlon Vlaanderen (3VL) ondersteunt de organisaties op heel wat vlakken. Zo bieden we een professionele
omkadering om deelnemers op een veilige, reglementaire en zorgeloze manier plezier te laten beleven aan hun
deelname, zowel competitief als recreatief.

Promotioneel
✓ Opname in officiële 3VL-wedstrijdkalender;
✓ Meer dan 40.000 gebruikers van het inschrijvingsplatform;
✓ Promotie via sociale media.

Verzekeringstechnisch

100 Triatlon en multisport evenementen
10.000 Gebruikers 3VL live resultaten
20.000 Deelnemers
40.000 Profielen op inschrijvingsplatform
3ntrance

✓ Verzekering (LO + BA) voor zowel deelnemers als vrijwilligers;
✓ Extra verzekeringsopties aan voordelige tarieven;
✓ Verzekeringsattest bij wielerproeven op de openbare weg.

Administratief
✓
✓
✓
✓

Beheer je inschrijvingen via ons inschrijvingsplatform 3ntrance;
Inclusief online betaalmodule;
Gratis ondersteuning door medewerkers van 3VL;
Onverwachte annulering? Wij ontzorgen je en nemen de administratieve afhandeling op ons.

Logistiek
✓ Mogelijkheid tot huur van logistiek materiaal (boeien, bogen, tenten, opblaasbare zuilen, tafels,
podium,…) via webshop;
✓ Inclusief levering en plaatsing;
✓ Mogelijkheid om eigen partners op materiaal aan te brengen.

Sporttechnisch
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reglementair kader voor sportief en veilig verloop;
3VL-tijdsregistratiesysteem zorgt voor een officieel resultaat van iedere deelnemer;
App met live resultaten;
Consultancy 3VL-medewerkers en hoofdscheidsrechter;
Competitieve organisatie? Inzet van officials;
Recreatieve organisatie? Inzet van evenementcoach.

Kwaliteit & beleving
✓
✓
✓
✓

Naleving decreet “Gezond & Ethisch Sporten” en Vlaams dopingdecreet;
Panathlonverklaring bij jeugdparticipatie;
Samenwerking met lokale besturen;
Zwemmen in veilig en proper water.

Financieel overzicht (prijzen incl BTW)
Vaste kost organisator
3VL club

50 EUR

Externe organisator

100 EUR
Variabele kost organisator

Inzet scheidsrechters
(bij competitieve wedstrijden)

109 EUR + 54,5 EUR/scheidsrechter
Optionele kosten organisator

Tijdsregistratie via prochips

Vanaf 221 EUR/dag (8u) voor tijdwaarnemer
100 EUR/meetpunt (vanaf 4e 150 EUR/stuk)
0,5 EUR/chip 1 tem 200
0,8 EUR/chip 201 tem 500
1 EUR vanaf chip 501
Verloren chips worden gefactureerd aan organisatie (50 EUR/chip).
Chips die vooraf worden verstuurd via postpakket = 25 EUR +
portkosten

Tijdsregistratie via tags

Gratis eenvoudige tijdsregistratieset voor laagdrempelige
evenementen waar je als organisator zelf mee aan de slag kan.
Levering van materiaal mogelijk mits transportkosten.

Webshop
(logistiek materiaal, met plaatsing en
levering)

Huur van logistiek materiaal, met levering en plaatsing.
Tarieven afhankelijk van gewenst materiaal. Vanaf eind 2020
beschikbaar.
Kosten deelnemers

Daglicentie
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Administratieve kost (gebruik
betalingsplatform)

Afhankelijk van wedstrijdformule:
Kids / Just4fun / Lokale bewoner – gratis
Jeugd evenement (12-17j) – 5 EUR
Zwemloop – 5 EUR
Multisport - 10 EUR
Triatlon 1/8ste - 15 EUR
Triatlon 1/4de – 20 EUR
Triatlon 1/2de – 30 EUR
Triatlon 1/1ste – 40 EUR
Teamformules (duo/trio) – 10 EUR

Afhankelijk van inschrijvingsbedrag, van 0 tot max. 6,05 EUR
Extra inkomsten

Daglicentie

Per aangekochte daglicentie ontvangt de organisatie minstens 20%
van het daglicentiebedrag,
30% bij 1/8ste of 1/4de triatlon
40% bij 1/2de
50% bij 1/1ste

Laagdrempelig evenement? Geniet van
extra ondersteuning!
3VL zet extra in op laagdrempelige evenementen en voorziet hiervoor extra ondersteuning bovenop de eerder
vermelde voordelen.

Laagdrempelig kader
✓
✓
✓
✓
✓

Korte, toegankelijk afstanden
Beperkte deelnameprijs
Focus op en communicatie naar startende atleten
Geen prijzengeld, laagdrempelig kader
Geen competitieve reglementen of vereisten

Financieel
✓ Gratis gebruik inschrijvingsplatform;
✓ Gratis evenementcoach;
✓ Gratis tijdsregistratiesysteem.

Logistiek
✓ 500 EUR te besteden in webshop 3VL (lancering eind 2020);
✓ Maak gebruik van een laagdrempelige tijdsregistratie die je zelf kan bedienen op het evenement.

Sporttechnisch
✓ Start2- ondersteuning bij de organisatie van een trainingsprogramma in aanloop naar het
evenement;
✓ Consultancy door een 3VL-medewerker;
✓ Laagdrempelig kader (geen strikte reglementen; fun primeert);
✓ Een evenementcoach ondersteunt de organisatie en deelnemers op de wedstrijddag.

Interesse? Contacteer ons via info@triatlon.vlaanderen, bestaande organisatoren kunnen online hun aanvraag
indienen via 3ntrance.

