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1. Algemeen  
 

1.1 Intentie organisatie, deelnemer en reglement 
 Deelnemer beseft en staat erachter dat dit een evenement is wat georganiseerd wordt door 

vrijwilligers met als belangrijkste doel een gezellige middag te verzorgen. Hierbij is 
gezelligheid en sportiviteit belangrijker dan de individuele prestatie.  

 Het Wedstrijdreglement is bedoeld om: 

 Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijk spel te creëren; 

 Veiligheid en bescherming te bieden; 

 Vindingrijkheid en bekwaamheid te benadrukken zonder de bewegingsvrijheid van de 
deelnemer te veel te beperken; 

 Deelnemers die oneerlijk voordeel behalen te straffen. 
 

1.2 Algemeen gedrag 
Deelnemers moeten: 

 Te allen tijde sportief zijn; 

 Verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen; 

 Het wedstrijdreglement begrijpen en opvolgen; 

 Zich aan de verkeersregels en instructies van de organisatie houden; 

 Andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers beleefd en met respect 
behandelen; 

 Het gebruik van grove taal vermijden; 

 Bij terugtrekking uit de wedstrijd een official hiervan op de hoogte stellen. Indien een 
deelnemer dit verzuimt te doen, kan dit leiden tot een schorsing. 

 Deelnemen zonder het aannemen van hulp van anderen dan organisatie; 

 Voorkomen van marketinguitingen/sluikreclame; 

 Voorkomen van elke uiting van politieke, religieuze aard of een uiting die verwijst naar 
afkomst; 

 Geen gebruik maken van wat voor apparaat dan ook, dat de aandacht van de atleet op zijn 
omgeving afleidt: 

o Atleten mogen geen communicatiemiddelen van wat voor soort dan ook gebruiken, 
zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, smart horloges en radio’s die twee kanten op 
kunnen worden gebruikt, zodanig dat dit afleidt tijdens de wedstrijd Het gebruik 
welke communicatieapparatuur dan ook tijdens de wedstrijd op deze wijze leidt tot 
diskwalificatie. 

o Camera’s, camera’s van mobiele telefoons of videocamera’s zijn verboden. Atleten 
met camera, camera op de mobiele telefoon of videocamera zonder goedkeuring 
worden gediskwalificeerd. 

 

1.3 Gezondheid, vaardigheden en leeftijd 
Deelnemers zijn: 

 In goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin; 

 Door training voldoende voorbereid op de TTZ; 

 Op het moment van TTZ 16 jaar of ouder; 

 (Deelnemers van het zwemonderdeel) in het bezit te zijn van tenminste zwemdiploma B of 
beschikken minimaal over een gelijkwaardige zwemvaardigheid; 
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 Niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. 
 
Organisatie: 

 Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te 
geven; 

 De wedstrijdleiding heeft het recht om na overleg met de medische staf een deelnemer op 
medische gronden uit de wedstrijd te nemen; 

 De wedstrijdleiding heeft het recht om de wedstrijd geheel of deels te staken als zij dat 
vanwege de veiligheid nodig achten. 

 

1.4 Wedstrijdbescheiden (badge / startnummer) 
 Trio’s krijgen drie nummers, twee voor de fietser (stuur- en rugnummer) en één voor de 

loper (borstnummer) en een badmuts voor de zwemmer. 

 Chipregistratie en startnummers op naam: 
o De wedstrijdorganisatie maakt voor de tijdsregistratie en uitslagenverwerking 

gebruik van MyLaps; 
o De chip is voorzien van klittenband en komt aan de rechterenkel van de deelnemer 

te zitten. De chip gaat mee het water in, de fiets op en zit pal boven de 
loopschoenen. Onderweg heeft MyLaps matten liggen, die corresponderen met de 
computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt daar geregistreerd. 
Dat levert rechtstreeks tussen- en eindtijden op gekoppeld aan de desbetreffende 
chip-drager. 

o Tijdens de wedstrijd heeft u de chip bij voorkeur rond de enkel bij u zodat de tijden 
door de matten worden geregistreerd. 

o De zwemmer start met de chip, deze kan met klittenband worden bevestigd om 
de enkel. Bij de wissel van zwemmen naar fietsen wordt de chip overgegeven aan de 
fietser. Hetzelfde gebeurt ook weer bij de wissel van fietsen naar lopen. De chip 
wordt overgegeven en de loper bevestigt deze ook weer aan de enkel. 

 

1.5 Materialen 
 Deelnemers beschikken over deugdelijk en veilig sportmateriaal, geschikt voor de trio-

triathlon. 

 Deelnemers trachten niet om oneerlijk voordeel te behalen door gebruik te maken van een 
ander voertuig of voorwerp. Hulpmaterialen, anders dan een swimsuit, zijn niet toegestaan. 
Denk daarbij aan elektrische fietsen, flippers, enz. enz... 

 
  



Wedstrijdreglement 
Versie 1.0  
d.d. 24-5-2022 

 

5 
 

2. Wedstrijd 
 

2.1 Algemeen 
 Een wedstrijd wordt gewonnen door de het trio die het minste tijd nodig heeft tussen het 

passeren van de startlijn en het moment dat het trio de finishlijn passeert, daarbij rekening 
houdend dat de wedstrijd plaatsvindt d.m.v. een ‘rollend’ startsysteem; 

 De volgende (tussen)tijden zullen worden bepaald: 
o De start; 
o De wissel van het zwemmen naar het fietsen; 
o Tussenrondes van het fietsen; 
o De wissel van het fietsen naar het lopen; 
o Tussenrondes van het lopen; 
o Finish van het lopen. 

 Het missen van een registratie leidt tot diskwalificatie van het trio; 

 Bij gediskwalificeerde deelnemers worden de resultaten niet getoond; 

 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tellen en bijhouden van de afgelegde ronden; 

 Wanneer niet alle ronden van de wedstrijd kunnen worden afgelegd, dan worden de 
uitslagen van de laatste volledige ronde beschouwd als eindresultaat, gebaseerd op de 
volgorde van de tijden van de atleten in die ronde. 

 

2.2 Toegevoegde veiligheidsregels 
 Tijdens een deel van de wedstrijd zullen er fietsers en lopers tegelijk op het parcours 

aanwezig zijn. De belangrijkste regel hierin is: lopers links aanhouden, fietsers rechts 
aanhouden. Bij een aantal bochten worden de lopers en fietser fysiek van elkaar gescheiden. 
Wanneer de laatste fietser gefinished is worden deze scheidingen van het parcours 
verwijderd. 

 De loper houdt vanaf de kade toezicht op de zwemmer. Indien de zwemmer in de 
moeilijkheden raakt brengt de loper hier de organisatie (reddingsbrigade / toezichthouder) 
van op de hoogte. 

 Het parcours is alleen toegankelijk voor deelnemers die op dat moment hun onderdeel doen. 
Meefietsen of meelopen met de deelnemers door derden of door ploeggenoten (met 
uitzondering van het zwemonderdeel) is niet toegestaan. 

 

2.3 Waarschuwingen en diskwalificatie 
 Als een deelnemer zich niet houdt aan het Wedstrijdreglement, kan dit een mondelinge 

waarschuwing of diskwalificatie tot gevolg hebben; 

 Waarschuwingen: 
o Het doel van een waarschuwing is de deelnemer attent te maken op een mogelijke 

overtreding van de regels en een 'proactieve' houding van de zijde van de officials te 
bevorderen. De organisatie kan ook een waarschuwing geven aan een atleet om een 
kleine overtreding te corrigeren. 

o Een waarschuwing kan worden gegeven als: 
 Een deelnemer onbedoeld een regel overtreedt; 
 De organisatie vermoedt dat de regels zullen worden overtreden; 
 Er geen voordeel is behaald. 
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 Diskwalificatie 
o Diskwalificatie als straf is bedoeld voor zware overtredingen van regels, zoals, maar 

niet beperkt tot herhaald stayergedrag en/of gevaarlijk of onsportief gedrag. 
o Vaststelling: Wanneer de tijd en omstandigheden dit toelaten stelt de organisatie 

diskwalificatie vast door: 
 Het nummer van de desbetreffende deelnemer roepen en 

‘GEDISKWALIFICEERD’ te noemen. 
o Uit veiligheidsoverwegingen kan een official het opleggen van een diskwalificatie 

uitstellen. 
 

2.4 Zwemregels 
 Algemeen 

o De start van het zwemmen vindt plaats doormiddel van een zogenaamde rolling 
start. Dit betekent dat er geen “massa-start” is maar dat de deelnemers individueel 
of in groepjes achter elkaar starten; 

o Bij een watertemperatuur van 16 graden of lager dienen de deelnemers van het 
zwemonderdeel verplicht een wetsuit te dragen;  

o Bij een watertemperatuur van 22 graden of hoger is het dragen van een wetsuit door 
de deelnemers van het zwemonderdeel niet toegestaan;  

o Deelnemers mogen elke zwemslag gebruiken om zich door het water voort te 
bewegen. Ze mogen ook watertrappen of drijven; 

o Deelnemers mogen op de bodem staan of uitrusten door een levenloos voorwerp, 
zoals een boei, stilliggende boot of de kant vast te houden; 

o In geval van nood dient een deelnemer zijn/haar arm op te steken en om hulp te 
roepen. Zodra officiële hulp is verleend, moet de deelnemer zich uit de wedstrijd 
terugtrekken; 

o Atleten hebben sportief gezien een eigen plaats in het water; 
o Wanneer atleten elkaar per ongeluk raken in het water en direct daarna uit elkaar 

gaan wordt er geen straf uitgedeeld; 
o Wanneer atleten elkaar tijdens het zwemmen raken en een van hen verhindert 

voortdurend de voortgang van de ander, zonder uit elkaar te gaan, dan kan er een 
straf worden toegekend; 

o Wanneer een atleet met opzet de voortgang van een ander verhindert, oneerlijk 
voordeel behaalt of mogelijk letsel veroorzaakt, dan leidt dit tot diskwalificatie. 

 Uitrusting 
o De zwemmer is verplicht om de badmuts van TTZ te dragen zolang hij / zij zich in het 

water bevindt. 
o Niet toegestane uitrusting: atleten mogen geen gebruik maken van: 

 Attributen voor kunstmatige voortstuwing; 
 Drijfattributen; 
 Handschoenen; 
 Sokken, behalve wanneer het gebruik van wetsuits verplicht is; 
 Wetsuits, of delen van wetsuits, wanneer deze niet zijn toegestaan; 
 Snorkels. 
 Sieraden die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen opleveren (atleten 

kunnen worden verzocht deze zaken af te doen) 
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2.5 Fietsregels 
 Algemeen 

o Het fietsparcours wordt als individuele deelnemer afgelegd. Rijden in duo’s of 
groepjes is niet toegestaan. 

o De fietser houdt rechts aan. Inhalen van een andere fietser via de linkerzijde. Let 
daarbij ook op de eventuele lopers op het parcours; 

o Het volgende is niet toegestaan: 
 Andere atleten blokkeren; 
 Fietsen met ontbloot bovenlijf; 
 Vooruitgaan zonder gebruik te maken van de fiets. 

 Gevaarlijk gedrag 
o Deelnemers moeten de specifieke verkeersregels respecteren, behalve als een 

official andere aanwijzingen geeft. 
o Gevaarlijk rijgedrag kan een straf opleveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het passeren 

van een andere atleet aan de verkeerde kant. 

 Uitrusting: Het dragen van een fietshelm is verplicht 

 Stayeren, ofwel achter de gangmaker aanrijden, wordt onwenselijk geacht: 
o Niet stayeren achter een andere deelnemer of motorvoertuig; 
o Pogingen van anderen om te stayeren afwijzen; 
o Het streven moet zijn om ca. 12m afstand van de voorganger aan te houden. 

Uitzonderingen: 
 Inhalen; 
 Om veiligheidsredenen; 
 100 meter voor en na een hulppost of wisselzone; 
 Bij een scherpe bocht. 

 

2.6 Loopregels 
Algemeen, een deelnemer mag: 

 Hardlopen of lopen; 

 Moet het startnummer aan de voorzijde dragen; 

 Niet met ontbloot bovenlijf lopen; 
 Niet op of naast het parcours worden begeleid door niet deelnemende atleten, 

teamgenoten, teammanagers of andere gangmakers. 

 

2.7 Regels binnen de wisselzone 
 De zwemmer geeft de chip over aan de fietser. De fietser pakt pas daarna zijn fiets uit het rek 

om te starten met het fietsonderdeel. 

 De fietser moet na het fietsonderdeel eerst zijn fiets in het rek plaatsen alvorens hij de chip 
overgeeft aan de loper. 

 Deelnemers mogen de voortgang van andere deelnemers in de wisselzone niet belemmeren; 

 Deelnemers mogen niet aan de uitrusting van andere deelnemers in de wisselzone komen; 

 In de wisselzone mag niet worden gefietst. 
 

2.8 Finish 
 De laatste 300m worden door de zwemmer, fietser en loper samen afgelegd om zo 

gezamenlijk te finishen op de Markt. De zwemmer en fietser sluiten aan na de 3de ronde van 
de loper ter plaatse van de start van het zwemmen. 


