Informatie Teamcompetities Triathlon 024
16 september 2018 – Nijmegen

Beste triatleet!
Op zondag 16 september is het zover. Dan sta jij aan de start van de 2e editie van de Triathlon 024. Na
een succesvolle sprint triathlon in Rotterdam wordt de Triathlon Series 2018 afgesloten in het Gelderse
Nijmegen. Zondag 16 september staat geheel in teken van de Teamcompetities, nadat de recreanten
op zaterdag 15 september de uitdaging van de sprint triathlon zijn aangegaan.
Een bijzondere dag, waar we voor het eerst met bijna alle teams het seizoen afsluiten. En een bijzonder
format: de dubbele supersprint! Om goed voorbereid aan de start te staan, geven we je hieronder de
nodige informatie.
Deze deelnemersinformatie bestaat onder andere uit:
-

Bereikbaarheid
Ophalen startbewijs en overige materialen
Faciliteiten bij start / finish
Programma
Wedstrijd informatie
Parcours
Toeschouwers

Hoewel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, kunnen er onderdelen uit deze informatie de
komende week nog veranderen. Voor de meest up-to-date informatie over de locatie verwijzen we je
dan ook graag naar onze website www.triathlon024.nl of onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/triathlonserie/ .
We wensen je succes met de laatste voorbereidingen en zien je graag op zondag 16 september bij de
Lentse Warande aan de Spiegelwaal in Nijmegen.

SportVibes
Organisatie Triathlon 024
info@triathlonseries.nl

1.

Bereikbaarheid

Triathlon 024 wordt georganiseerd in en rondom de Lentse Warande aan de Spiegelwaal in Nijmegen.
De adresgegevens: Parmasingel Nijmegen
1.1
Openbaar vervoer
Vanaf de Nijmegen Centraal Station
Neem de NS Sprinter vanaf Nijmegen Centraal Station richting Arnhem Centraal (3 min.).
Stap uit op Station Nijmegen Lent. Loop vervolgens 1,5 km richting Lentse Warande (houd Parmasingel
aan voor de navigatie van het evenemententerrein van Triathlon 024).
1.2
Auto
Rijdend op de N325 richting Nijmegen afslag Van der Valk nemen en linksaf slaan naar Griftdijk Zuid.
Deze weg blijven vervolgen tot einde weg en hier rechtsaf slaan naar de Parmasingel. Vervolgens 1e
weg linksaf slaan en dan arriveer je op het terrein van Triathlon 024 (Lentse Warande).
1.3
Parkeren
In de omgeving van het evenemententerrein is beperkte parkeergelegenheid. Indien je toch met de
auto komt raden we aan om te parkeren op één van onderstaande parkeermogelijkheden:
-

Citadel College, Griftdijk Noord 9a, 6663 AA Nijmegen
In de wijk rondom evenemententerrein
Bij Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen (let op betaald parkeren)
Waalkade, aan de overkant van het water (let op betaald parkeren)

Zie hieronder de gedetailleerde kaart van de parkeerlocaties.

P1:

Holland Casino
Waalkade 68, 6511 XP Nijmegen

P2:

Van de Valk (betaald parkeren)
Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen

P3:

Citadel College locatie Griftdijk
Griftdijk Noord 9a Lent

P4:

Citadel College locatie Dijkstraat
Dijkstraat 7A Lent

In de wijk van Lent waar mogelijk is. Parkeren op het evenemententerrein is niet mogelijk ivm het
fietsparcours wat volledig vrij moet zijn!
Teams die een tent moeten plaatsen voor de Teamcompetities mogen alleen doorrijden tot aan de
Parmasingel om daar materialen te droppen. Zie plattegrond hieronder voor locatie van de tentdrop:

2.

Startpakket

De teamcaptain haalt namens het team de pakketten op van de vier atleten van het team. Tevens
moet de teamcaptain de vier licenties kunnen tonen. Vergeet dus niet je licentie mee te nemen!
2.1
Inhoud Startpakket
Wat zit er precies in het startpakket? Je ontvangt hier van ons:
•
•
•
•
•

Zadelpennummer (fiets)
Helmstickers
Decals (1e Divisie) of 2(!) startnummers (2e Divisie, 3e Divisie, 4e Divisie)
Kortingsvoucher Harbour Run Rotterdam 2018
Wellness voucher Zwaluwhoeve

2.2
Wijzigingen doorvoeren
Op de wedstrijddag is het mogelijk om uiterlijk 90 minuten voor de start van de betreffende serie
maximaal één wijziging door te voeren. Dit kan alleen door een volledig ingevuld wijzigingsformulier
te downloaden via https://www.dropbox.com/s/oeww26mxlm27ccs/wijzigingsformulier.docx?dl=0
3.

Programma

3.1
Afstanden
Voor de dubbele Supersprint hanteren we de volgende afstanden:
300m zwemmen - 6,7 km fietsen (2 rondes) - 2 km lopen – 300m zwemmen – 6,7 km fietsen
(2 rondes) – 2 km lopen
3.2

Wedstrijdschema

Onderdeel

Starttijd

4e Divisie Heren Zuid
3e Divisie Heren Zuid
2e Divisie Dames Zuid
2e Divisie Heren Zuid
1e Divisie Dames
1e Divisie Heren
4e Divisie Heren Noord
3e Divisie Heren Noord
2e Divisie Dames Noord
2e Divisie Heren Noord

09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
12.50 uur
13.40 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
17.30 uur

Wisselzone
open
07.45 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.50 uur
12.40 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur

Captainsbriefing

Wisselzone leeg

Prijsuitreiking

08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.50 uur
12.40 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur

10.30 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.20 uur
14.20 uur
15.10 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

11.45 uur
11.45 uur
13.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
15.00 uur
17.15 uur
17.15 uur
19.00 uur
19.00 uur

3.3
Parcours
Op de website www.triathlon024.nl is een globale plattegrond te vinden. Om een beter beeld te krijgen
van het parcours check hier de verschillende onderdelen in afstandmeten.nl
-

Zwemmen:
Fietsen:
Hardlopen:

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2222975
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2222945
§
§

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2222980
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2253484

3.4
Wat houdt een ‘dubbele sprint’ in?
Tijdens de volledige wedstrijd is de atleet zélf verantwoordelijk voor alle logistieke en materiaal-zaken.
Coaches / captains staan gedurende de gehele race buiten de wedstrijd. Hulp van buitenaf (aannemen
spullen, aangeven spullen, corrigeren wedstrijdmateriaal, etc.) leidt tot een DSQ.
Zorg dus dat je je als atleet heel goed voorbereid op alle wissels en precies weet welke materialen je
op welk moment op welke manier wilt gebruiken.
Benodigdheden, anders dan bij een gewone triathlon
●
Twee paar loopschoenen
●
Twee startnummerbanden (+ spelden)
●
Twee startnummers, deze regelen wij voor je en ontvang je bij aanmelden
Ben je je startnummer band vergeten of wil je er één extra kopen? Dare2Tri is met een stand aanwezig
waar je de laatste triathlon materialen kunt kopen.
1. Zwemmen | 300 meter
Starten vanuit het water, van achter een startlijn (tussen twee grote boeien). Zwemmen van A naar B
in een rechte lijn. Tussen de twee verste boeien doorzwemmen en direct daarna linksaf naar swimexit. Badmuts verplicht. Wetsuit toegestaan, mits de watertemperatuur dat toe laat (de standaard
age-group zwemregels gelden hier).
2. Wissel zwemmen – fietsen
Vanuit exit zwemmen op blote voeten naar wisselzone. De wisselzone is enkele honderden meters
lang! Houd daar rekening mee, verdeel je krachten. Aan ene zijde de wisselzone in, aan andere zijde
de wisselzone uit voor start fietsen.
Als zwemmen met wetsuit is toegestaan, mag je (als je dat zou willen) ook zwemmen met je
startnummer. Als je zónder startnummer hebt gezwommen, zorg dan dat je één van de twee nummers
die je hebt gehad om doet voordat je gaat fietsen.
3. Fietsen | 6,7 km
Twee ronden van ruim 3,3 km. Stayeren is toegestaan. Op verste punt parcours een zéér scherpe bocht
naar links (meer dan haaks, om in tegengestelde richting terug te rijden). Koersen met verstand a.u.b.

Let op eerdere communicatie over de:
- Fietsregels bij stayerwedstrijden
- Pedaal-eisen tijdens stayerwedstrijden: ‘Alleen pedalen waar je uit kunt klikken of waar de schoenen
los op het pedaal staan zijn tijdens stayerwedstrijden toegestaan. (Toe-clips waarbij je niet kan
losklikken zijn niet toegestaan. Zogenaamde platform-adapters waarbij de gehele adapter los te
klikken is, zijn wel toegestaan.)

Let op!: houd links van de weghelft aan om de wisselzone terug in te gaan!
4. Wissel fietsen – lopen
Na twee ronden fietsen (direct na de 2e klim de dijk op) linksaf slaan en langs de wisselzone rijden.
Blijven fietsen langs de volledige wisselzone, hierna volgt een 180 graden-bocht de wisselzone in.
Let op: na het eerste looponderdeel gaan atleten direct door naar het water voor het tweede
zwemonderdeel. Zorg dus dat je je zwembril (als je daar mee wilt zwemmen) tijdens deze wissel
meeneemt en bij je draagt tijdens het lopen (bijvoorbeeld op je hoofd, of om je nek).
Een badmuts mag op, maar is niet verplicht.
En, let op: pas na het tweede zwemonderdeel komen jullie weer terug in deze wisselzone. Zorg dus
tijdens deze wissel dat je (fiets)schoenen en je tweede startnummer + band klaar zijn voor een het
tweede fietsonderdeel.
5. Lopen | 2 kilometer
Het lopen is één ronde van 2 kilometer.
Bij het verlaten van de wisselzone gaat het loopparcours direct over de brug. Het eerste stuk en laatste
stuk van het loopparcours is een heen & weer parcours. Blijf aan de rechterkant van de pylonen lopen
zodat tegenliggers voldoende ruimte hebben. Op het keerpunt bij het lopen is een verzorgingspost.
6. Wissel lopen – zwemmen
Vanaf het loopparcours voert de route naar de ‘shoe & number drop off zone’ (D). Deze is ingericht om
te voorkomen dat atleten vanuit de wisselzone een lang stuk op blote voeten moeten lopen én
vermindert verkeersstromen in de wisselzone.
Per team staat hier een bak klaar waar alle vier atleten van het team hun eerste paar loopschoenen +
hun eerste startnummer na onderdeel 5 in moeten droppen. De bakken zijn genummerd met de
startnummers van jouw team, dus schoenen/ startnummers na afloop traceerbaar. Vanuit de ‘shoe
drop off zone’ (D) rent de atleet op blote voeten naar de zwemstart (ongeveer 50 meter). Denk aan
het opzetten van je zwembril (en desgewenst - niet verplicht - je badmuts).
Vanaf de kant kun je het water in springen of duiken. Bij laagtij helpt een kleine trap (enkele treden) je
desgewenst een stukje omlaag.

7. Zwemmen | 300 meter
Vanaf de kade zwem je naar de eerste boei en deze rond je. Linksaf dezelfde rechte lijn zwemmen als
bij onderdeel 1. Let op!: het is je eigen keus of je met badmuts en/of zwembril zwemt. Je startnummer
moet af (in ‘shoe drop off ‘)!
8. Wissel zwemmen – fietsen
Idem onderdeel 2
Zorg dat je tijdens de wissel je tweede startnummer om doet.
9. Fietsen | 6,7 km
Idem onderdeel 3
10. Wissel fietsen – lopen
De laatste wissel van de wedstrijd. Atleten komen op dezelfde manier als bij onderdeel 4 de wisselzone
binnen en verlaten deze voor de laatste run.
Let op!: voor deze run heb je dus een tweede paar loopschoenen nodig, omdat je het eerste paar
tijdens onderdeel 6 in de ‘shoe drop off zone’ (D) hebt achtergelaten en je de hele wedstrijd zelf
verantwoordelijk bent voor je materiaal (zonder verdere hulp van buitenaf).
11. Lopen | 2 km
Idem onderdeel 5. Behalve dat je natuurlijk niet doorloopt naar de ‘shoe drop off zone’ (D) maar over
de finish (F) gaat!
12. Finish!
De finish (F) bevindt zich beneden aan de waterkant.
4.

Teamtenten

Er is in Nijmegen voldoende plek voor alle teams om teamtent te plaatsen. Vooraf aanmelden is om
die reden niet nodig. Houd er wel rekening mee dat het kan zijn dat je een stukje moet wandelen met
de spullen. Als je er voor 09.00 uur bent, kun je met de auto oprijden tot vlak bij het atletendorp om
spullen te lossen (daarna terugrijden om auto op parkeerplaats te zetten). Kom je later, dan is de
toegang beperkt (de wedstrijd is dan bezig en het fietsparcours bezet) en kan er geen garantie worden
gegeven op doorrijden. Er is geen stroomvoorziening in het atletendorp.

5.

Faciliteiten bij start/finish

De Triathlon024 start in het water van de Spiegelwaal. Het evenemententerrein zal op zondag
16 september openen om 07.30 uur.
Op het evenemententerrein zijn kleedkamers aanwezig in de verschillende tenten. In je startpakket zit
een label/sticker waarmee je tas meegenomen kan worden in de wisselzone. Er zijn dus geen lockers
aanwezig.

Er zijn diverse cateringmogelijkheden op het evenemententerrein aanwezig. Het evenemententerrein
geeft een vrij uitzicht op een groot gedeelte van het parcours. Jouw supporters zijn hier van harte
welkom om je aan te moedigen!
5.1
Wisselzone
Een uur voor de start van iedere startwave is de wisselzone open voor de atleten van de
desbetreffende startwave. Let op!: bij de ingang van de wisselzone word je startnummer met een
merkstift op je rechterarm geschreven. Dit wordt gedaan zodat de organisatie snel kan handelen op
het moment dat er iets met je gebeurt. Het is verplicht je start nummer op uw rechterarm te laten
noteren.
Plaats je fiets en de materialen die je nodig hebt tijdens het hardlopen in de wisselzone bij het nummer
overeenkomend met je startnummer. Bij de incheck wordt je fiets door de official(s) van de NTB
gecontroleerd op de stayerregels voor de age group. Aan je fiets dien je het zadelpennummer te
bevestigen wat je bij de registratie balie hebt ontvangen. Een helm is verplicht. De helm wordt in de
wisselzone gecontroleerd op deugdelijkheid en moet vastgegespt op je hoofd zitten op het moment
dat je de wisselzone in wilt. Na afloop van jouw triathlon kun je hier jouw materialen (fiets) alleen op
halen op vertoon van je startnummer wat moet corresponderen met het nummer op de fiets.
Er staan geen bakken in de wisselzone om je spullen neer te leggen. Het is toegestaan om één tas in
de wisselzone te plaatsen onder je fiets. Er zijn geen lockers aanwezig op locatie. Het meenemen van
waardevolle spullen is op eigen risico!
LET OP! Na afloop van je wedstrijd dien je je fiets en overige materialen direct op te halen in de
wisselzone ivm klaarmaken/ doordraaien van alle startwaves. De tijden waarop jouw spullen uit de
wisselzone moeten zijn staan eerder vermeld bij punt 3.2 in dit document. Indien jouw spullen op dat
moment niet weg zijn uit de wisselzone zal de organisatie de spullen elders neerzetten om ruimte te
maken voor de volgende startserie.

5.2
Schema Wisselzone indeling
Onderstaand het schema met de indeling per wisselzone. Er zijn 3 wisselzones die op volgorde van
wedstrijd gevuld worden.
Wisselzone 1: Startserie: 1-4-7-10
Tussen de bomen komen 3 rekken met 4 atleten per rek (totaal 12 atleten). Atleet met laagste
startnummer start vooraan.

08:00 uur
09:00 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.20 uur
13.30 uur
14.30 uur
16:00 uur
16:30 uur
17:30 uur
19:00 uur

Wisselzone 1 open voor 4e Divisie Heren Zuid
Startserie 4e Divisie Heren Zuid; 28 teams; 112 atleten
Wisselzone 1 leeg
Wisselzone 1 open voor 2e Divisie Heren Zuid
Startserie 2e Divisie Heren Zuid; 23 teams; 92 atleten
Wisselzone 1 leeg
Wisselzone 1 open voor 4e Divisie Heren Noord
Startserie 4e Divisie Heren Noord; 27 teams; 108 atleten
Wisselzone 1 leeg
Wisselzone 1 open voor 2e Divisie Heren Noord
Startserie 2e Divisie Heren Noord; 23 teams; 92 atleten
Wisselzone 1 leeg

Wisselzone 2: Startserie: 2-5-8
Tussen de bomen komen 3 rekken met 4 atleten per rek (totaal 12 atleten). Atleet met laagste
startnummer start vooraan.

09:00 uur
10:00 uur
11.30 uur
11.50 uur
12.50 uur
14.20 uur

Wisselzone 2 open voor 3e Divisie Heren Zuid
Startserie 3e Divisie Heren Zuid; 23 teams; 92 atleten
Wisselzone 2 leeg
Wisselzone 2 open voor 1e Divisie Dames
Startserie 1e Divisie Dames; 21 teams; 84 atleten
Wisselzone 2 leeg

14.30 uur
15.30 uur
17:00 uur

Wisselzone 2 open voor 3e Divisie Heren Noord
Startserie 3e Divisie Heren Noord; 22 teams; 88 atleten
Wisselzone 2 leeg

Wisselzone 3: Startserie: 3-6-9
Tussen de bomen komen 3 rekken met 4 atleten per rek (totaal 12 atleten). Atleet met laagste
startnummer start vooraan.

10:00 uur
11:00 uur
12.30 uur
12.40 uur
13.40 uur
15.10 uur
15.30 uur
16.30 uur
18:00 uur

Wisselzone 3 open voor 2e Divisie Dames Zuid
Startserie 2e Divisie Dames Zuid; 25 teams; 100 atleten
Wisselzone 3 leeg
Wisselzone 3 open voor 1e Divisie Dames
Startserie 1e Divisie Heren; 18 teams; 72 atleten
Wisselzone 3 leeg
Wisselzone 3 open voor 2e Divisie Dames Noord
Startserie 2e Divisie Dames Noord; 24 teams; 96 atleten
Wisselzone 3 leeg

5.3
Briefing
60 minuten voor de start van elke startwave vindt de briefing plaats voor de teamcaptains bij de
organisatietent (te herkennen aan organisatie vlag). Per wave krijgen de teamcaptains hier de laatste
update over het parcours. Alle essentiële informatie wordt dan nogmaals doorgenomen. Om de
veiligheid voor alle atleten te waarborgen, is het voor alle teamcaptains verplicht deze briefing bij te
wonen.

6.

Overig verkeer

Het parcours gaat over gedeeltelijk afgesloten fietspaden en openbare weg. Het parcours zal zo veel
mogelijk verkeersvrij worden gehouden door onze verkeersmaatregelen, verkeersregelaars en
vrijwilligers. Het blijft mogelijk dat onverwachts iemand het parcours kan betreden, blijf daarom alert.
Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie (verkeersregelaars) op en waarschuw mede triatleten
bij gevaarlijke situaties.

7.

Tijdmeting

De tijdsmeting tijdens Triathlon 024 wordt verzorgd door My Laps. Het is belangrijk deze chip op de
juiste wijze te bevestigen.

Vragen?
Mocht je na het lezen van alle informatie nog vragen hebben over de locatie en algemene zaken: check
dan de FAQ's op onze website of stuur je vraag naar info@triathlonseries.nl .

