Competitiereglement

COMPETITIEREGLEMENT

Artikel 1

Algemeen

1a

De Eredivisie Triathlon (verder te noemen: Eredivisie), 1eDivisie Triathlon (verder te
noemen: 1eDivisie), 2eDivisie Triathlon (verder te noemen: 2eDivisie), 3eDivisie Triathlon
(verder te noemen: 3eDivisie) en 4eDivisie Triathlon (verder te noemen: 4eDivisie) worden
georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond.

1b

De gezamenlijke divisies worden aangeduid als de Teamcompetities Triathlon.

2a

Tijdens competitiewedstrijden is het “ITU wedstrijdreglement incl. aanpassingen
Nederlandse omstandigheden (WR)’’ van de Nederlandse Triathlon Bond van toepassing.

2b

In de zogenaamde teamwedstrijden (team-relay, team time trial en team-sprint) en de
individuele wedstrijden in afwijkend format (dubbele (super)sprint en triple mix) gelden
daarnaast de aanvullende regels van bijlage A.

3

Het ‘Reglement organisatie wedstrijden (ROW)’ van de Nederlandse Triathlon Bond is
onverminderd van toepassing.

Artikel 2

Competitie-opzet

1a

De Eredivisie bestaat uit een aparte vrouwen en mannen-competitie. Deze competities
hebben als naam “Eredivisie Triathlon vrouwen” respectievelijk “Eredivisie Triathlon
mannen”, eventueel voorafgegaan door een sponsor naam.

1b

De 1eDivisie bestaat uit een aparte vrouwen en mannen-competitie. Deze competities
hebben als naam “1eDivisie Triathlon vrouwen” respectievelijk “1eDivisie Triathlon
mannen”, eventueel voorafgegaan door een sponsor naam.

1c

De 2eDivisie bestaat uit een aparte vrouwen en mannen-competitie en is opgesplitst in
een noordelijke en zuidelijke divisie. Deze competities hebben als naam “2eDivisie
Triathlon Noord vrouwen”, “2eDivisie Triathlon Zuid vrouwen”, “2eDivisie Triathlon
Noord mannen” respectievelijk “2eDivisie Triathlon Zuid mannen”, eventueel
voorafgegaan door een sponsor naam.

1d

De 3eDivisie bestaat uit een aparte vrouwen en mannen-competitie en is opgesplitst in een
noordelijke en zuidelijke divisie. Deze competities hebben als naam “3eDivisie Triathlon
Noord vrouwen”, “3eDivisie Triathlon Zuid vrouwen”, “3eDivisie Triathlon Noord mannen”
respectievelijk “3eDivisie Triathlon Zuid mannen”, eventueel voorafgegaan door een
sponsor naam. (Opm. In seizoen 2019 is er nog geen 3eDivisie vrouwen, deze wordt
ingevoerd met ingang van seizoen 2020.)

1e

De 4eDivisie bestaat uit alleen een mannen-competitie en is opgesplitst in een noordelijke
en zuidelijke divisie. Deze competities hebben als naam “4eDivisie Triathlon Noord
mannen” respectievelijk “4eDivisie Triathlon Zuid mannen”, eventueel voorafgegaan door
een sponsor naam.
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2

Het aantal startplekken per divisie is weergegeven in onderstaande tabel.
mannen

vrouwen

Eredivisie

16

14

1eDivisie

20

16

2eDivisie NOORD

23

18

2eDivisie ZUID

23

18

3eDivisie NOORD

25

20

3eDivisie ZUID

25

20

4eDivisie NOORD

25

-

4eDivisie ZUID

25

-

(Opm. In seizoen 2019 wijken de aantallen af. Met ingang van seizoen 2020 gelden de
bovengenoemde aantal startplekken per divisie.)
3a

Het is mannen niet toegestaan deel te nemen in een vrouwen-divisie.

3b

Het is vrouwen niet toegestaan deel te nemen in een mannen-divisie.

4

De competitie vindt plaats binnen één kalenderjaar.

5

Per divisie mag er per vereniging maximaal 1 mannenteam en maximaal 1 vrouwenteam
deelnemen. (Opm. Alleen in het seizoen 2019 is het in de 2eDivisie vrouwen nog toegestaan
om met 2 teams deel te nemen.)

6

De indeling in een divisie Noord of Zuid en promotie/degradatie wordt uiterlijk 1 december
voorafgaand aan de competitie door de organisatie van de teamcompetitie vastgesteld en
kenbaar gemaakt aan de verenigingen.
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Artikel 3

Competitiewedstrijden

1

Alleen wedstrijden aangesloten bij de Nederlandse Triathlon Bond kunnen deel uitmaken
van de Teamcompetities Triathlon.

2

De competities bestaan uit minimaal 4 en maximaal 5 wedstrijden.

3a

Minimaal 2 competitiewedstrijden van een competitie zijn een zogenaamde individuele
wedstrijd.

3b

Individuele wedstrijden van de Eredivisie en 1eDivisie vinden altijd plaats in het
stayer-format.

3c

Individuele wedstrijden van de 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie langer dan de sprint afstand
vinden altijd plaats in het niet-stayer-format. Overige wedstrijden kunnen plaatsvinden
plaats in het stayer-format of niet-stayer-format. (Opm. Bij het bekendmaken van de
kalender wordt duidelijk aangegeven waar het stayer-format en waar het niet
stayer-format geldt.)

4a

In competitiewedstrijden in de Eredivisie gelden de regels zoals deze van toepassing zijn op
zogenaamde elite-wedstrijden.

4b

In competitiewedstrijden in de 1eDivisie, 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie gelden de regels
zoals deze van toepassing zijn op zogenaamde agegroup-wedstrijden.

5a

Competitiewedstrijden in de Teamcompetities Triathlon vinden plaats als gesloten
startserie.

5b

De vrouwen- en mannen-wedstrijd van een competitiewedstrijd vinden plaats als
gescheiden startserie waarbij mannen en vrouwen niet gelijktijdig op het parcours zijn.

6

De organisatie van de Teamcompetities Triathlon kan een wedstrijdorganisatie dispensatie
verlenen voor het in artikel 3 sub 1 t/m 6 bepaalde.
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Artikel 3a
1a

Een atleet is verplicht een eigen wisselbak in elke wisselzone te plaatsen. De wisselbak
moet voldoen aan de volgende eisen:
●
●
●
●

1b

Aanvullende regels competitiewedstrijden Eredivisie

maximale afmeting 56x39x28cm;
aan de lange zijde voorzien van het startnummer;
geen sponsoruitingen aangebracht;
doorzichtig en kleurloos.

Wanneer een atleet geen wisselbak heeft geplaatst of een wisselbak die niet voldoet aan de eisen
volgt er een tijdstraf van:
● 20 seconden in wedstrijden over de sprint-afstand of korter;
● 30 seconden in wedstrijden over de standaard afstand.

2a

Elk team is verplicht om met één persoon de captainsbriefing bij te wonen en
presentielijst te tekenen. Deze persoon mag of de teamcaptain zijn, of één van
opgestelde atleten. Tijdens de briefing moet de teamcaptain in het bezit zijn van
coachkaart van het team. Als één van de opgestelde atleten aanwezig is, moet deze
startnummer decals dragen.

de
de
de
de

2b

Indien de teamcaptain of een atleet van het team de captainsbriefing niet heeft
bijgewoond of de presentielijst niet heeft getekend volgt er een tijdstraf voor alle atleten
van het team van:
● 10 seconden in wedstrijden over de sprint-afstand of korter;
● 20 seconden in wedstrijden over de standaard afstand.

3

Bij het niet uitdienen van een tijdstraf opgelegd op basis van de in dit artikel (3a Aanvullende regels
competitiewedstrijden Eredivisie) genoemde regels wordt een atleet gediskwalificeerd. (Opm. Deze
diskwalificatie telt niet verplicht mee bij de bepaling van het team resultaat.)
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Artikel 4
1

Promotie/degradatie

Het aantal hoogst geklasseerde teams dat promoveert en het aantal laagst geklasseerde
teams dat degradeert zijn per divisie weergegeven in onderstaande tabel.
Mannen

Vrouwen

# promoverende
teams

# degraderende
teams

# promoverende
teams

# degraderende
teams

Eredivisie

-

0

-

2

1eDivisie

2

0

1

8

2eDivisie NOORD

2

0

2

11**

2eDivisie ZUID

2

0

2

11**

3eDivisie NOORD

3

0

3eDivisie ZUID

6

0

4eDivisie NOORD

8

5*

4eDivisie ZUID

9

6*

*

Teams die degraderen uit de 4eDivisie verliezen hun startplek voor komende seizoen.
Het jaar daarop kunnen ze weer starten in de 4eDivisie.

** Teams die degraderen uit de 2eDivisie vrouwen starten het komende seizoen in de
3eDivisie vrouwen. (Opm. alle dubbele teams van een vereniging degraderen verplicht
naar de 3eDivisie)
2a

Promotie van een team is verplicht; echter is promotie niet mogelijk indien en vereniging
hierdoor meer dan 1 team in een divisie krijgt.

2b

Wanneer een team geen gebruik kan maken van zijn promotieplek komt de promotieplek
beschikbaar voor het hoogste geklasseerde team zonder promotieplek in de betreffende
divisie. Aanvullend geldt voor vrouwen-teams dat promotie alleen mogelijk is als een team
in de eindstand niet meer dan 2 plaatsen lager is geklasseerd dan de laagste reguliere
promotieplek.

2c

Wanneer er minder teams promoveren dan er promotieplekken zijn in een divisie komen
de startplekken in de hogere divisie beschikbaar voor de hoogst geklasseerde degradanten
in die divisie.
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3a

Wanneer een vereniging door degradatie meer dan het toegestane aantal teams in een
divisie krijgt, degradeert het aantal teams boven het toegestane maximum aantal teams in
de betreffende divisie. De opengevallen startplek in de betreffende divisie komt
beschikbaar voor de hoogst geklasseerde reguliere degradant in de betreffende divisie.

3b

Wanneer een vereniging door degradatie twee teams in de laagste divisie (3eDivisie
vrouwen / 4eDivisie mannen) krijgt, verliest de vereniging één van deze twee startplekken.
(Opm.

4a

Wanneer een team in de eindstand van de competitie 5 punten heeft vindt er een
superpromotie plaats. Het betreffende team promoveert van de 4eDivisie naar de
2eDivisie, 3eDivisie naar 1eDivisie of 2eDivisie naar Eredivisie.

4b

Superpromotie heeft geen invloed op het aantal reguliere promotieplekken. Superpromotie
is niet verplicht. (Opm. De gewone promotie blijft echter wel verplicht.)

5

Promotie en degradatie wordt na afloop van alle competitiewedstrijden in alle divisies
bepaald. Begonnen wordt met het bepalen van de degradanten op het hoogste niveau,
vervolgens de promovendi op het één na hoogste niveau. Daarna wordt gekeken of er meer
dan 2 teams in en divisie actief zijn. Daarna de degradanten op het één na hoogste niveau.
Enzovoorts…

6a

Indien na de sluiting van inschrijving voor het nieuwe seizoen blijkt dat het aantal
ingeschreven teams in een divisie meer dan 1 onder het maximale aantal startplekken zit,
wordt een divisie aangevuld tot het aantal maximale startplekken min één. Hierbij worden
de startplekken als volgt toegekend (aanvaarding hiervan is verplicht):
●
●

6b

De hoogstgeklasseerde degradanten behouden alsnog hun startplek.
De hoogstgeklasseerde teams van 1 divisie lager promoveren alsnog. (Opm. Hierbij
geldt geen restrictie van een minimale klassering. Voor promotie naar de 1eDivisie
geldt dat van de hoogstgeklasseerde teams uit de 2eDivisie Noord en de 2eDivisie
Zuid het team met de snelste tijd in de onderlinge ‘noord-zuid’ wedstrijd in
Rotterdam, promoveert.)

Indien door het aanvullen van een divisie in een andere divisie het aantal teams meer dan 1
onder het maximale aantal startplekken zit, wordt in deze divisie eveneens het aantal
teams aangevuld tot het maximale aantal startplekken min één.
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Artikel 5

Deelname-eisen

1

Deelname aan de Teamcompetities Triathlon staat alleen open voor teams van een bij de
Nederlandse Triathlon Bond aangesloten vereniging.

2a

Een vereniging meldt zijn team(s) uiterlijk 1 november aan voor deelname aan de
Teamcompetities Triathlon.

2b

Een team dat zich heeft aangemeld voor deelname aan de Teamcompetities Triathlon is
verplicht het volledige inschrijfgeld voor deelname te voldoen. (Opm. Bij de aanmelding
moet 25% van het inschrijfgeld worden voldaan, het restant moet uiterlijk 1 mei zijn
voldaan.)

3a

De teamnaam bestaat uit de officiële verenigingsnaam, zoals ingeschreven bij de
Nederlandse Triathlon Bond.

3b

Indien gewenst kan een team een verzoek indienen bij de organisatie van de
Teamcompetities Triathlon tot het voeren van een andere dan de officiële
verenigingsnaam.

4a

Alle teams van een vereniging voeren, los van een eventuele sponsornaam, dezelfde
teamnaam.

4b

Wanneer een vereniging met meerdere teams deelneemt aan de Teamcompetities
Triathlon, wordt, behalve voor het hoogste team, een volgnummer aan de teamnaam
toegevoegd.

5a

Een vereniging kan nieuwe teams, die het afgelopen seizoen niet deelnamen aan de
Teamcompetities Triathlon, alleen inschrijven voor het laagste competitieniveau.

5b

De inschrijving van nieuwe teams voor de Teamcompetities Triathlon is alleen mogelijk
indien er startplekken beschikbaar zijn. (Opm. Het aantal nieuwe startplekken en de
invulling hiervan is ter beoordeling aan de organisatie van de Teamcompetities Triathlon.)
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Artikel 6

Startgemeenschappen

1

Een startgemeenschap is een samenwerking van twee verenigingen, waarbij de teams
worden samengesteld uit atleten van beide verenigingen.

2

Een startgemeenschap wordt voor het Competitiereglement als één vereniging gezien.

3a

Alle teams van de betreffende verenigingen die deelnemen aan de Teamcompetities
Triathlon vallen onder de startgemeenschap.

3b

Een vereniging mag een startgemeenschap voor alleen de mannen-teams of alleen de
vrouwen-teams aangaan. (Opm. Het is niet toegestaan om als vereniging met de mannenen vrouwenteams met 2 verschillende verenigingen een startgemeenschap te vormen.)

Artikel 7

Teamsamenstelling & startgerechtigheid

1a

Een team bestaat uit 4 atleten (team-leden) per competitiewedstrijd.

1b

In de Eredivisie mannen bestaat een team uit 5 atleten (team-leden) per
competitiewedstrijd.

1c

Het onder 1a en 1b genoemde aantal atleten kan wijzigen indien het format van de
competitiewedstrijd dit vereist. (Opm. dit wordt aangegevens bij de regels voor het format
zoals opgenomen in bijlage A.)

1d

Het is toegestaan om met minder dan het onder 1a en 1b bepaalde aantal atleten te
starten.

2a

Team-leden moeten tijdens de competitiewedstrijd dezelfde kleding dragen.

2b

Persoonlijke sponsoruitingen zijn toegestaan mits ontwerp en kleurstelling van de kleding
gelijk blijft aan kleding van de overige team-leden.

3a

Team-leden moeten op basis van hun geboortedatum volgens “ITU wedstrijdreglement incl.
aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)’’ van de Nederlandse Triathlon Bond
ingedeeld worden in de categorie 18+ of een hogere categorie.

3b

In de Eredivisie en 1eDivisie is deelname toegestaan voor de categorie 16+ mits er dat
weekend geen wedstrijd in het Jeugd- en juniorencircuit plaatsvindt.

3c

Team-leden moeten volgens het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond
startgerechtigd zijn voor het wedstrijdformat van de betreffende competitiewedstrijd.
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4a

Team-leden moeten uiterlijk op de dag van de competitiewedstrijd in het bezit zijn van een
A-licentie via de vereniging waarvoor het team uitkomt. (Opm. Het is in de 2eDivisie,
3eDivisie en 4eDivisie toegestaan om gedurende het seizoen alsnog een licentie aan te
vragen. Deelname met een L-licentie, T-licentie of X-licentie alsmede een KNWU-, KNZB- of
AU-licentie is niet toegestaan.)

4b

In de Eredivisie en 1eDivisie moeten team-leden uiterlijk de dag van de eerste
competitiewedstrijd in het bezit zijn van een A-licentie, L-licentie of T-licentie via de
vereniging waarvoor het team uitkomt. (Opm. Het is dus niet toegestaan om gedurende het
seizoen alsnog een licentie aan te vragen. Uiterlijk op de dag van de competitiewedstrijd
moet een L-licentie of T-licentie wel zijn omgezet naar een A-licentie.)

4c

Bij een startgemeenschap zijn binnen het team A-licenties van beide verenigingen
toegestaan.

5

Team-leden mogen in het huidige seizoen niet al voor een andere vereniging zijn
uitgekomen in de Teamcompetities Triathlon. (Opm. Deelname in de RBR-series voor een
andere vereniging is wel toegestaan.)

6a

Team-leden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd niet al in
hetzelfde weekend gestart zijn in een competitiewedstrijd voor een ander team van de
vereniging.

6b

Team-leden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd in de 1eDivisie
maximaal eenmaal gestart zijn in een competitiewedstrijd in de Eredivisie.

6c

Team-leden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd in de 2eDivisie
maximaal eenmaal gestart zijn in een competitiewedstrijd van de Eredivisie of 1eDivisie.

6d

Team-leden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd in de 3eDivisie
maximaal eenmaal gestart zijn in een competitiewedstrijd van de Eredivisie, 1eDivisie of
2eDivisie.

6e

Team-leden mogen voorafgaand aan hun start in een competitiewedstrijd in de 4eDivisie
maximaal eenmaal gestart zijn in een competitiewedstrijd van de Eredivisie, 1eDivisie,
2eDivisie of 3eDivisie.
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7a

Uiterlijk zaterdag in het weekend voorafgaand aan aan de competitiewedstrijd worden de
opgestelde atleten via “NTBinschrijvingen.nl” voor de competitiewedstrijd ingeschreven.

7b

Wanneer een team te laat is met aanmelden voor een competitiewedstrijd kan het alleen
tegen betaling van €50,- alsnog inschrijven.

7c

Bij competitiewedstrijden die onderdeel zijn van een Nederlands kampioenschap geldt dat
er al eerder een voorlopige aanmelding moet plaatsvinden. Te allen tijde kunnen de atleten
die worden opgegeven bij de definitieve aanmelding van het team starten. (Opm. Meer
informatie over o.a. individuele deelname aan en NK is te vinden in de procedure
inschrijving NK’s.)

7d

Op de dag van de competitiewedstrijd kan er tot uiterlijk 90 minuten voor de start, door het
inleveren van een volledig ingevuld wijzigingsformulier, maximaal 1 team-lid vervangen
worden.

7e

In de Eredivisie mag er tot uiterlijk 90 minuten voor de start onbeperkt worden gewisseld.
Per wissel moet er een volledig ingevuld wijzigingsformulier worden ingeleverd.

Artikel 8

Individuele uitslag competitiewedstrijd

1a

Alle gefinishte deelnemers worden geklasseerd op basis van de uitslag van de
competitiewedstrijd zoals vastgesteld door de organisatie van de betreffende
competitiewedstrijd.

1b

Bij een niet-gesloten startserie wordt er door de organisatie van teamcompetitie een
geschoonde uitslagenlijst opgesteld met daarin alleen de door de teams opgestelde atleten.

2a

Een niet gefinishte deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
aantal daadwerkelijk gestarte deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien meerdere
deelnemers niet finishen worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

2b

Een niet gefinishte deelnemer wordt altijd 1 plaats hoger geklasseerd dan een
gediskwalificeerde deelnemer.

3

Een gediskwalificeerde deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
aantal daadwerkelijk gestarte deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien meerdere
deelnemers zijn gediskwalificeerd, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

4

Een niet startende deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
maximaal aantal mogelijke deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien er meerdere
niet startende deelnemers zijn, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

5

Tot uiterlijk een week na de competitiewedstrijd kan de organisatie van de
Teamcompetities Triathlon de uitslag zoals vastgesteld door de organisatie van de
competitiewedstrijd herzien. Echter alleen in overleg met de wedstrijdleider van de
betreffende competitiewedstrijd.
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Artikel 9

Team-uitslag competitiewedstrijd

1a

De teams worden geklasseerd op basis van de opgetelde klasseringen in de individuele
uitslag van de competitiewedstrijd van laag naar hoog.

1b

De laagste individuele klassering van een team in de individuele uitslag wordt niet
meegeteld voor het opstellen van de team-uitslag.

1c

Wanneer een atleet gediskwalificeerd wordt voor één van de volgende overtredingen uit
bijlage K van het wedstrijdreglement: 5, 6, 7, 13, 51 en 84; telt het resultaat van de atleet
altijd mee in de bepaling van het teamresultaat. (Opm. Een diskwalificatie voor bijvoorbeeld
het niet volgen van het parcours telt dus niet mee voor het teamresultaat; een
diskwalificatie voor bijvoorbeeld het vasthouden van een atleet tijdens het zwemmen of
saboteren van de uitrusting van een andere atleet wel.)

1d

Indien meerdere teams dezelfde opgetelde klassering hebben, wordt het team met de
hoogste niet meegetelde (individuele) klassering als beste geklasseerd. Is deze klassering
ook gelijk dan worden de teams op dezelfde plaats gerangschikt.

2a

Bij team-wedstrijden worden de teams geklasseerd op basis van de uitslag van de
competitiewedstrijd zoals vastgesteld door de wedstrijdorganisatie.

2b

Bij een niet-gesloten startserie wordt er door de organisatie van de teamcompetities een
geschoonde uitslagenlijst opgesteld met daarin alleen de aan de competitie deelnemende
teams.

3a

Een niet gefinisht team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het aantal
daadwerkelijk gestarte teams in de competitiewedstrijd). Indien meerdere teams niet
finishen worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

3b

Een niet gefinisht team wordt altijd 1 plaats hoger geklasseerd dan een gediskwalificeerd
team.

4

Een gediskwalificeerd team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het aantal
daadwerkelijk gestarte teams in de competitiewedstrijd). Indien meerdere team zijn
gediskwalificeerd, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

5

Een niet gestart team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het maximaal
aantal mogelijke teams in de competitiewedstrijd). Indien er meerdere niet startende
teams zijn, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

6

Tot uiterlijk een week na de competitiewedstrijd kan de organisatie van de
Teamcompetities Triathlon de uitslag zoals vastgesteld door de organisatie van de
competitiewedstrijd herzien. Echter alleen in overleg met de wedstrijdleider van de
betreffende competitiewedstrijd.
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Artikel 10

Competitiestand

1

De stand in de competitie wordt opgemaakt door het per team optellen van de
klasseringen in de team-uitslagen van de competitiewedstrijden.

2a

Bij een gelijke stand in de competitie wordt het team met het laagste totaal aan opgetelde
individuele klasseringen (exclusief de niet voor de team-uitslag meetellende klassering) in
alle competitiewedstrijden als beste geklasseerd.

2b

Geeft het criterium onder 2a alsnog een gelijke stand dan wordt het team met de beste
klassering in de team-uitslag van de laatste competitiewedstrijd als beste geklasseerd.

2c

Geven de criteria onder 2a en 2b alsnog een gelijke stand dan wordt het team met de beste
klassering in de team-uitslag van de competitiewedstrijd tijdens het Nederlands
kampioenschap over de olympische afstand als beste geklasseerd.

2d

Geven de criteria onder 2a, 2b en 2c en 2d alsnog een gelijke stand dan worden de teams
op dezelfde plaats geklasseerd.

Artikel 11
1

De hoogte van de inschrijfgelden voor deelname aan de Teamcompetities Triathlon wordt
jaarlijks uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan de competitie vastgesteld.

Artikel 12
1

Inschrijfgeld

Organisatievergoeding

De hoogte van de organisatievergoeding voor een wedstrijdorganisatie voor opname in de
Teamcompetities Triathlon wordt jaarlijks uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan de
competitie vastgesteld.
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Artikel 13

Straffen

1

Wanneer tijdens een competitiewedstrijd de team-leden van een team niet in gelijke
kleding starten krijgt het team 1 strafpunt in de competitiestand.

2

Wanneer een vereniging een niet startgerechtigde atleet opstelt in een competitiewedstrijd
zal het betreffende team-lid gediskwalificeerd worden. (Opm. In een team-wedstrijd volgt
dus diskwalificatie van het team, in individuele wedstrijd telt het resultaat van deze atleet
altijd mee. Zie ook artikel 8, 9 en A.4.)

3

Wanneer een vereniging niet aan haar financiële verplichtingen (van het lopende of
eventueel voorgaande seizoen) heeft voldaan wordt zij uitgesloten van deelname aan de
competitie, totdat er aan deze lopende verplichtingen voldaan is. (Opm. Dit betekent dus
dat geen enkel team van die vereniging of eventuele startgemeenschappen mag starten in
competitiewedstrijden.)

4

Een team dat een atleet onder een valse naam laat deelnemen aan een
competitiewedstrijd wordt als team gediskwalificeerd. Tevens krijgt het 3 strafpunten in de
competitiestand.

5

Bij herhaald overtreden van het competitiereglement kan een vereniging of team uit de
competitie worden genomen.

Artikel 14

Slotbepalingen

1

In niet voorziene gevallen beslist de organisatie van de teamcompetitie triathlon, zonodig in
samenspraak met het bondsbestuur van de NTB.

2

Dit reglement (versie 28 mei 2019) treedt direct in werking en voorgaande versies vervallen
hierbij.
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Bijlage A

Wedstrijdregels bijzondere wedstrijd-formats
In deze bijlage zijn de regels opgenomen voor de wedstijdformats zoals die in de
Teamcompetities Triathlon worden gehanteerd, maar die niet (in deze vorm) zijn
opgenomen in het “ITU wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse
omstandigheden (WR)’’.

Artikel A.1

Dubbele supersprint

1

De dubbele supersprint is een individuele triathlon zoals benoemd in het “ITU
wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)’’.

2a

De volgorde van de onderdelen is: zwemmen - fietsen - lopen - zwemmen - fietsen - lopen.

2b

De lengte van de onderdelen is gelijk aan die van de super sprint afstand.

Artikel A.2

Triple mix

1a

De triple mix is een samenstelling van drie losse triathlons (heats).

1b

Elke heat is een individuele triathlon zoals benoemd in het “ITU wedstrijdreglement incl.
aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)’’.

2a

De volgorde van de onderdelen per heat is als volgt:
● Heat 1: zwemmen - fietsen - lopen,
● Heat 2: lopen - fietsen - zwemmen,
● Heat 3: fietsen - zwemmen - lopen.

2b

De lengte van de onderdelen is gelijk aan die van een team-relay.

3a

De start van heat 1 vindt plaats als een zogenaamde massastart.

3b

De starts van heat 2 en heat 3 vinden plaats als zogenaamde jachtstart. De winnaar van
heat 1 respectievelijk heat 2 start als eerste, de overige atleten starten met de werkelijke
tijdsverschillen zoals bepaald bij de finish van heat 1 respectievelijk heat 2.

3c

Tussen de heats is er een pauze (10-30 minuten).

4

De einduitslag wordt bepaald door de volgorde van finishen in heat 3.
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Artikel A.3

Team-relay
Tijdens een Team-relay gelden de regels zoals opgenomen in het “ITU
wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)’’.
Aanvullend zijn de onderstaande regels van toepassing.

1a

Een team bestaat uit 4 verschillende atleten van hetzelfde geslacht. (Opm. Ook in de
Eredivisie mannen bestaat een team uit 4 atleten.)

1b

Het is toegestaan om met 3 atleten te starten. (Opm. Starten met minder dan 3 atleten is
niet mogelijk.)

2a

Wanneer een atleet tijdens een team-relay uitvalt (DNF) of niet start (DNS) krijgt deze een
vervangende tijd toegewezen die gelijk is aan de langzaamste individuele tijd plus 30
seconden. (Opm. Er wordt geen vervangende tijd vastgesteld bij een diskwalificatie. Er volgt
dan dus een diskwalificatie van het team.)

2b

De vervangende tijd betreft een totaaltijd voor zwemmen, wissel 1, fietsen, wissel 2 en
lopen tezamen. (Opm. Er wordt nooit een vervangende tijd voor slechts één onderdeel
vastgesteld.)

2c

Er wordt maximaal één vervangende tijd vastgesteld voor een team vastgesteld.

3a

Tijdens de competitiewedstrijd vindt de start van de volgende atleet na de atleet met een
DNS of DNF plaats op aangeven van een jury-lid. In dit geval wordt de uiteindelijk eindtijd
van het team nog gecorrigeerd i.vm. de vervangende tijd.

3b

Is voor de start van de competitiewedstrijd al bekend dat een team met minder dan 4
atleten start, dan vindt de start van hun eerste atleet plaats op aangeven van een jury-lid
en niet door middel van het startsignaal. In dit geval wordt de uiteindelijk eindtijd van het
team nog gecorrigeerd i.vm. de vervangende tijd. (Opm. Deze start zal plaatsvinden na de
1e wissel van het op dat moment op de laatste plaats liggende team.)
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Artikel A.4

Team Time Trial met individuele kwalificatie

1

De Team Time Trial met individuele kwalificatie is een samenstelling van een Team Time
Trial en een individuele triathlon in tijdrit-format waarmee de startvolgorde en
tijdsverschillen van de teams in de Team Time Trial wordt bepaald.

2a

De individuele kwalificatie is een individuele triathlon zoals benoemd in het “ITU
wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)’’.

2b

De volgorde van de onderdelen is: zwemmen - fietsen - lopen.

2c

De lengte van de onderdelen is:
● Zwemmen: 175m tot 300m.
● Fietsen: 5km tot 8km.
● Lopen: 1,5km tot 2,5km.

2d

De start van de atleten vindt plaats met een voor de start van de wedstrijd door de
wedstrijdorganisatie vastgesteld tijdsinterval (tijdritstart om de 10-20 seconden).

2e

De startvolgorde van de atleten is willekeurig en wordt door de organisatie bepaald.

2f

Stayeren is tijdens het fietsonderdeel niet toegestaan. (Opm. Ook in de Eredivisie is
stayeren niet toegestaan.) Tijdens het fietsonderdeel moet dezelfde fiets worden gebruikt
als tijdens de Team Time Trial. De fietsuitrusting moet dus voldoen aan de regelgeving van
stayerwedstrijden. (Opm. Eredivisie: elite regels. 1eDivisie, 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie:
age group regels.)

3a

De kwalificatie-tijd van het team wordt bepaald door het optellen van de 3 beste
individuele tijden en deze te vermenigvuldigen met 0,67.

3b

In de Eredivisie mannen wordt de kwalificatie-tijd van het team bepaald door het optellen
van de 4 beste individuele tijden en deze te vermenigvuldigen met 0,5.

3c

Indien in de individuele kwalificatie twee of meer team-leden zijn uitgevallen (DNF), niet
zijn gestart (DNS) en/of zijn gediskwalificeerd (DSQ), wordt er geen kwalificatie-tijd
vastgesteld voor het team.

3d

Indien in de individuele kwalificatie een atleet gediskwalificeerd wordt voor één van de
volgende overtredingen uit bijlage K van het wedstrijdreglement: 5, 6, 7, 13, 51 en 84;
wordt er geen kwalificatie-tijd vastgesteld voor het team.
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4a

De start van de Team Time Trial vindt plaats als zogenaamde jachtstart. Het team met de
snelste kwalificatie-tijd start als eerste, de overige teams starten op basis van hun
kwalificatie-tijd met de werkelijke tijdsverschillen.

4b

Teams zonder kwalificatie-tijd starten na de teams met een kwalificatie-tijd met een vast
tijdsinterval (60-150 seconden).

4c

De wedstrijdorganisatie mag om programmatechnische redenen met vaste tijdsintervallen
60-150 seconden) starten. Het team met de langzaamste kwalificatie-tijd start als eerste,
het team met de snelste kwalificatie-tijd start als laatste. Teams zonder kwalificatie-tijd
starten voor het team met de langzaamste kwalificatie-tijd.

5a

De team-uitslag wordt bepaald door het optellen van de kwalificatie-tijd en de eindtijd van
de Team Time Trial.

5b

Bij een gelijke tijd in de team-uitslag wordt het team met de snelste eindtijd in de Team
Time Trial als beste geklasseerd. Indien dit criterium geen doorslag geeft worden de teams
op dezelfde plek geklasseerd.

6

Teams zonder eindtijd in de Team Time Trial worden geklasseerd op basis van hun
kwalificatie-tijd na alle teams met een kwalificatie-tijd en eindtijd in de Team Time Trial.
Hierbij geldt dat eerst de niet gefinishte teams worden geklasseerd, vervolgens de
gediskwalificeerde teams en daarna de niet gestarte teams.

7

Teams zonder kwalificatie-tijd worden op basis van de eindtijd in de Team Time Trial
geklasseerd na alle teams met een kwalificatie-tijd. Hierbij geldt dat:
● Een niet gefinisht team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
aantal daadwerkelijk gestarte teams in de competitiewedstrijd). Indien meerdere
teams niet finishen worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.
● Een niet gefinisht team wordt altijd 1 plaats hoger geklasseerd dan een
gediskwalificeerd team.
● Een gediskwalificeerd team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
aantal daadwerkelijk gestarte teams in de competitiewedstrijd). Indien meerdere
team zijn gediskwalificeerd, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.
● Een niet gestart team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
maximaal aantal mogelijke teams in de competitiewedstrijd). Indien er meerdere
niet startende teams zijn, worden deze allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.

9

Indien er geen individuele kwalificatie wordt gehouden geldt dat:
● De startvolgorde van de teams is wordt bepaald op basis van de tussenstand in de
competitie. Het laagst geklasseerde team start als eerste, het hoogst geklasseerde
team start als laatste. Indien het de eerste wedstrijd van het seizoen betreft wordt
de startvolgorde bepaald op basis van de eindstand van het voorgaande seizoen.
● De start van de teams plaatsvindt met een voor de start van de wedstrijd door de
wedstrijdorganisatie vastgesteld (bij voorkeur vast) tijdsinterval (tijdritstart om de
60-150 seconden).
● De team-uitslag wordt bepaald door alleen eindtijd van de Team Time Trial.
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Artikel A.4a Team Time Trial
1a

Bij een team-time-trial leggen alle team-leden gelijktijdig en gezamenlijk een triathlon af.

1b

De volgorde van de onderdelen is: zwemmen - fietsen - lopen.

1c

De lengte van de onderdelen is gelijk aan die van een sprint afstand.

1d

Een atleet mag de wedstrijd individueel vervolgen indien deze zijn team-leden niet meer
kan volgen tijdens het zwem-, fiets- of looponderdeel.

1e

Een atleet die een ronde gedubbeld wordt door zijn team-leden mag de wedstrijd niet
vervolgen en moet direct het parcours verlaten.

2a

De eindtijd van het team wordt bepaald door de finishtijd van het 3e team-lid die de finish
passeert.

2b

In de Eredivisie mannen wordt de eindtijd van het team bepaald door de finishtijd van het
4e team-lid die de finish passeert.

3a

Tijdens het fietsonderdeel mogen atleten alleen stayeren bij team-leden; stayeren bij alle
overige atleten is niet toegestaan.

3b

De lengte van de stayerzone bedraagt 25 meter. (Opm. Dit in tegenstelling tot individuele
wedstrijden.

3c

De tijd om een inhaalactie te voltooien bedraagt maximaal 60 seconden. (Opm. Dit in
tegenstelling tot individuele wedstrijden.)

4

De uitrusting tijdens het fietsonderdeel moet voldoen aan de regelgeving van
stayerwedstrijden. (Opm. Eredivisie: elite regels. 1eDivisie, 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie:
age group regels.)

5a

Tijdens het zwem- en looponderdeel mogen team-leden elkaar duwen. (Opm. Dit in
tegenstelling tot individuele wedstrijden. Verder is duwen tijdens het fietsonderdeel niet
toegestaan.)

5b

Een atleet mag wedstrijduitrusting overgedragen aan een ander team-lid. Ook als de gever
daardoor zijn wedstrijd niet meer kan/mag vervolgen. (Opm. Dit in tegenstelling tot
individuele wedstrijden.)
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Artikel A.4b Straffen Team Time Trial
1a

Indien een atleet een tijdstraf krijgt opgelegd, geldt deze alleen voor de betreffende atleet.

1b

Indien de atleten van een team in een zogenaamd ‘treintje’ rijden en er wordt een straf
opgelegd vanwege stayeren bij atleten van een ander team, geldt de straf voor alle atleten
in het ‘treintje’.

2

Indien een atleet gediskwalificeerd wordt voor één van de volgende overtredingen uit
bijlage K van het wedstrijdreglement: 5, 6, 7, 13, 51 en 84; geldt dat het gehele team
gediskwalificeerd wordt. (Opm. voor overige diskwalificaties geldt dus alleen de betreffende
atleet gediskwalificeerd wordt.)

3

Indien een atleet de wedstrijd niet staakt en het parcours niet verlaat nadat hij een ronde
gedubbeld is door zijn team-leden volgt diskwalificatie van het team.
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Artikel A.5

Team-sprint

1a

Bij een team-sprint leggen alle team-leden gelijktijdig en gezamenlijk een triathlon af.

1b

De volgorde van de onderdelen is: zwemmen - fietsen - lopen.

1c

De lengte van de onderdelen is gelijk aan die van een sprint afstand.

1d

Een atleet mag de wedstrijd individueel vervolgen indien deze zijn team-leden niet meer
kan volgen tijdens het zwem-, fiets- of looponderdeel.

1e

Een atleet die een ronde gedubbeld wordt door zijn team-leden mag de wedstrijd niet
vervolgen en moet direct het parcours verlaten.

2a

De start van alle teams vindt gelijktijdig plaats met een zogenaamde massastart.

2b

De atleten van een team moeten na T1 de wisselzone gezamenlijk (maximaal tijdsverschil
10 seconden tussen het eerste en laatste team-lid) verlaten. Een atleet die na T1 de
wisselzone niet gezamenlijk met de overige atleten van zijn team verlaat mag de wedstrijd
niet vervolgen en moet direct het parcours verlaten.

3a

De eindtijd van het team wordt bepaald door de finishtijd van het 3e team-lid die de finish
passeert.

3b

In de Eredivisie mannen wordt de eindtijd van het team wordt bepaald door de finishtijd
van het 4e team-lid die de finish passeert.

4a

Tijdens het fietsonderdeel mogen atleten alleen stayeren bij team-leden; stayeren bij alle
overige atleten is niet toegestaan.

4b

De lengte van de stayerzone bedraagt 25 meter. (Opm. Dit in tegenstelling tot individuele
wedstrijden.)

4c

De tijd om een inhaalactie te voltooien bedraagt maximaal 60 seconden. (Opm. Dit in
tegenstelling tot individuele wedstrijden.)

5

De uitrusting tijdens het fietsonderdeel moet voldoen aan de regelgeving van
stayerwedstrijden (Opm. Eredivisie: elite regels. 1eDivisie, 2eDivisie, 3eDivisie en 4eDivisie:
age group regels.)

6a

Tijdens het zwem- en looponderdeel mogen team-leden elkaar duwen. (Opm. Dit in
tegenstelling tot individuele wedstrijden. Duwen tijdens het fietsonderdeel is niet
toegestaan.)

6b

Een atleet mag wedstrijduitrusting overgedragen aan een andere atleet binnen zijn team.
Ook als de gever daardoor zijn wedstrijd niet meer kan/mag vervolgen. (Opm. Dit in
tegenstelling tot individuele wedstrijden.)

Versiedatum:
28 mei 2019

- Eredivisie - 1eDivisie - Schuiteman 2eDivisie - badmutsen.com 3eDivisie - Pioneer 4eDivisie -

20

COMPETITIEREGLEMENT

Artikel A.5a Straffen team-sprint
1a

Indien een atleet een tijdstraf krijgt opgelegd, geldt deze alleen voor de betreffende atleet.

1b

Indien de atleten van een team in een zogenaamd ‘treintje’ rijden en er wordt een straf
opgelegd vanwege stayeren bij atleten van een ander team, geldt de straf voor alle atleten
in het ‘treintje’.

2

Indien een atleet gediskwalificeerd wordt voor één van de volgende overtredingen uit
bijlage K van het wedstrijdreglement: 5, 6, 7, 13, 51 en 84; geldt dat het gehele team
gediskwalificeerd wordt. (Opm. voor overige diskwalificaties geldt dus alleen de betreffende
atleet gediskwalificeerd wordt.)

3

Indien een atleet de wedstrijd niet staakt en het parcours niet verlaat nadat hij een ronde
gedubbeld is door zijn team-leden volgt diskwalificatie van het team.

4

Indien een atleet in een team-sprint na T1 de wisselzone niet gezamenlijk verlaat met zijn
team-leden volgt diskwalificatie van het team.
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Bijlage B

Deelname para-triatleten in teamcompetitie
In deze bijlage zijn de regels opgenomen met betrekking tot de deelname van
para-triatleten aan competitiewedstrijden. Uitgangspunt is dat deelname:
● Geen onevenredig voordeel oplevert voor de para-atleet.
● Geen gevaar oplevert voor de overige atleten.
● Geen aanpassing aan parcoursen vergt.

Artikel B.1

Klasse-indeling & startgerechtigheid

1

De klassen PTWC1 en PTWC2 kunnen niet starten in competitiewedstrijden binnen de
Teamcompetities Triathlon (vanwege het gevaar dat het voortbewegen in een rolstoel
tijdens het looponderdeel oplevert voor de overige atleten).

2

De klassen PTS2, PTS3 en PTS4 kunnen starten in alle competitiewedstrijden* binnen de
Teamcompetities Triathlon mits deze geen stayerwedstrijd zijn.

3

De klasse PTS5 kan starten in alle competitiewedstrijden* binnen de Teamcompetities
Triathlon.

4

De klassen PTVI1, PTVI2 en PTVI3 kunnen starten binnen alle competitiewedstrijden*
binnen de Teamcompetities Triathlon mits deze geen stayerwedstrijd zijn (vanwege het
gevaar dat het gebruik van een tandem tijdens het fietsonderdeel in stayerwedstrijd
oplevert voor de overige atleten).
* Het niveau van de atleet moet passen binnen het niveau van de divisie waarin hij / zij
uitkomt net zoals een team dit ook bij de overige atleten die het opstelt altijd in overweging
neemt.
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Artikel B.2

Aanmelding

1

Inschrijving van een para-triatleet gaat gewoon via ntbinschrijvingen.nl, evenals de rest van
het team. Echter uiterlijk 3 weken voor de wedstrijd moet de deelname per e-mail aan de
coördinator van de betreffende divisie worden doorgegeven. (Opm. Dit om
wedstrijdorganisaties en het jurykorps tijdig op de hoogte te kunnen stellen van deelname.
Indien de deelname niet tijdig wordt doorgegeven kan er mogelijk niet gestart worden door
de para-triatleet.)

2

Eventuele kleine aanpassingen in wisselzone (ruime plek voor tandem, stoel voor het
aandoen van prothese e.d.) en eventuele begeleider(s) (deze moeten zelf geregeld worden)
die toegang nodig hebben tot de wisselzone moeten in dezelfde mail als waarin de
aanmelding wordt gedaan worden doorgegeven aan de coördinator van de divisie.

3a

Een guide van een atleet in de klasse PTVI1, PTVI2 of PTVI3 telt niet mee voor het aantal
opgestelde team-leden in een team.

3b

Een guide van een atleet in de klasse PTVI1, PTVI2 of PTVI3 hoeft niet in het bezit te zijn van
een A-licentie van de vereniging waarvoor de atleet in de klasse PTVI1, PTVI2 of PTVI3
uitkomt. Echter is het bezit van een (dag)licentie wel noodzakelijk i.v.m. verzekering tijdens
de wedstrijd.

3c

Uiterlijk de zondag voor de wedstrijd moeten de volgende gegevens van de guide per
e-mail aan de coördinator van de betreffende divisie worden doorgegeven:
●
●
●
●
●
●

Versiedatum:
28 mei 2019

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Licentienummer (indien geen licentienummer wordt doorgegeven wordt er een
daglicentie aangevraagd)
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