Triathlon
Schagen

Geachte deelnemer/ster,
Bedankt voor jullie inschrijving voor de achtste VEKO Sprint Triathlon van Schagen, editie 2018.
Deze informatiebrief bevat alle benodigde informatie voor jullie deelname.
Datum: 10 juli 2018
Start: 19.00 uur. (heren individueel)
Start: 19.10 uur. (dames individueel, trio’s en Start2Triathlonners)
Na het succes van de eerste zeven edities volgt nu de achtste Sprint Triathlon Schagen. Er zullen over twee
starts 225 individuele deelnemers/sters en circa 50 trio’s van start gaan.
Deze triathlon heeft een recreatief en vooral sportief karakter. Wij vragen u dit uitgangspunt te respecteren.
LET OP: De Penaltybox, welke zich bevindt naast de ingang wisselzone ( einde Fietsen). Krijg je tijdens het
fietsen een Blauwe Kaart voor het stayeren, moet je aan het einde van het fietsen, een tijdstraf van 1 minuut
in de Penaltybox doorbrengen, eventueel onder toezicht van de NTB Jury en daarna mag je de wisselzone
in en verder gaan met de wedstrijd. Dit is een eigen verantwoordelijkheid.
Het Triathloncomité bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet, de sponsors voor hun bijdrage en verder
alle niet bij naam genoemde instellingen of personen, die het mede mogelijk hebben gemaakt om deze
triathlon te organiseren.
In het bijzonder willen wij onze hoofdsponsor Veko Lightsystems bedanken dat zij ook dit jaar weer hun
naam willen verbinden aan dit prachtige evenement en ons hierdoor in de gelegenheid stelt dit mogelijk te
maken. Maar ook ook Co-Hoofdsponsor HHNK, welke zich dit jaar aan het evenement heeft verbonden.
Deze wedstrijd is de 4e en dus laatste in de wedstrijden die meetelt voor het Van der Voort Sprint Circuit
2018. Safe the date: 2 november feestelijke uitreiking prijzen in APLHA te Schagen!
Wij wensen u veel succes op onze Triathlon.
Namens het bestuur van de Stichting Triathlon Schagen,

Eric van der Linden / Hans van der Linden / Willem van der Voort
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Algemeen
Deze Triathlon bestaat uit 750 meter zwemmen, 24 km fietsen en 5 km lopen.
U dient op de hoogte te zijn van het parcours en de bepalingen van het organiserende comité. Deze staan
beschreven in dit programmaoverzicht. Meer informatie over de Triathlon kunt u vinden op de website:
www.triathlonschagen.nl
De wedstrijdleiding is op de wedstrijddag bereikbaar onder nummer 06-21818830
De leden van het Triathloncomité zijn herkenbaar aan de shirts met “vrijwilliger” erop of aan de gele hesjes. Bij
hen kunt u met uw vragen terecht en zij fungeren als aanspreekpunt mochten er zich onverhoopt problemen
voordoen. De vrijwilligers zijn sowieso herkenbaar aan de gele hesjes!
De gebruikelijke NTB-regels zijn van toepassing op deze triathlon. Dit betekent dat er niet mag worden
gestayerd. Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd. Neem geen onverantwoorde risico’s.
Veiligheid staat bij de Triathlon van Schagen voorop.
Iedere deelnemer is verplicht bij het onderdeel fietsen een fietshelm te dragen. Zonder fietshelm wordt er niet
gestart. Een deelnemer die de wedstrijd staakt dient dit door te geven aan de organisatie.
De deelnemer vrijwaart de organisatie, de bij de organisatie betrokken instanties, verenigingen en/of personen
van alle aanspraken en/of vorderingen, die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan deze triatlon.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
LET OP, inschrijflocatie gewijzigd!!!!

Tijdschema
17.00 - 18.30 uur	Melden/inschrijven bij Trigym. (de sportschool van Eric van der Linden ligt aan de Zijperweg
24 te Schagen. Door het grote aantal inschrijvingen moeten wij uitwijken naar deze grotere
locatie).
17.15 - 18.45 uur Inleveren loop- en fietsmateriaal parc ferme.
18.00 uur
Lagedijkerweg wordt afgesloten!
18.50 uur
Laatste mededelingen bij de Haven.
18.57 uur
Alle individuele deelnemers/sters in het water.
19.00 uur
Start zwemmen individuele Heren deelnemers.
19.08 uur
Alle individuele Dames,trio-deelnemers/sters en Start2Triathlon in het water.
19.10 uur
Start zwemmen Dames, trio-deelnemers/sters en Start2Triathlon.
21.00 uur
Sluiting finish.
21.15 uur
Einde fietsbewaking.
21.30 uur
Prijsuitreiking op het horecaplein: Haven van Schagen.

Parkeren
U wordt vriendelijk verzocht de parkeerplaatsen te gebruiken aan de Menisweg en sportpark Groeneweg; deze
staan met borden aangegeven. Vanaf de Menisweg via het fiets- en wandelpad naar het Westerpark bereikt u na
enkele minuten de startlocatie. Vanaf Sportpark Groenenweg via de Wilgenlaan, A.Mauvestraat, Sportlaan naar
de Westerweg, oversteken naar de Haven. Beide locaties zijn op maximaal 5 minuten loopafstand van de haven.

Inschrijven
U dient zich te melden bij de inschrijfbali, in het pand van Trigym te Schagen. U dient uw licentie (indien deze in
uw bezit is) en uw legitimatiebewijs bij u te hebben.
Hier krijgt u :
- een startnummer voor een individuele deelnemer en twee startnummers voor trio’s;
- 1 MylapsChip;
- een sticker met uw startnummer die op uw fiets bevestigd dient te worden.
U bent verplicht om tijdens het fietsen uw startnummer duidelijk zichtbaar op de rug te dragen en tijdens het
lopen duidelijk zichtbaar op de borst. Dit is voor uw herkenbaarheid voor de speaker en de tussentijdse extra
controles op het parcours.
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MylapsChip
De organisatie maakt gebruik van de MylapsChip. Hierdoor worden uw tijden nauwkeurig geregistreerd.
Uw zwemtijd, fietstijd en looptijd worden met deze chip afzonderlijk van elkaar gemeten. Uw chip, met
enkelband, ontvangt u bij de inschrijving en heeft een unieke codering op uw naam. De chip dient gedurende
de wedstrijd om de enkel gedragen te worden om uw tijden correct te registreren. Meetpunten zijn de matten
in de wisselzones, het keerpunt bij het lopen en de mat op het finishpodium. Zorg ervoor dat de chip op een
deugdelijke wijze om uw enkel vastzit. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze chip gedurende het
gehele evenement.
Na de finish kunt u de chip inleveren in het finishvak. Bij het niet inleveren van de chip zal de organisatie € 28,00
bij de deelnemer in rekening brengen.
Indien u zelf in het bezit bent van een MylapsChip, is het mogelijk deze te gebruiken. U dient bij inschrijving de
juiste code aan de organisatie door te geven.

Zwemmen (750 mtr)
Dit onderdeel vindt plaats in Haven van Schagen (open water). U moet de twee verste boeien linksom passeren;
de boei, vlak voor de plek waar u het water verlaat, dient rechts gepasseerd te worden. Er wordt gestart vanuit
het water en er wordt gezwommen, in een rechte lijn, naar een duidelijk herkenbaar keerpunt. Afsnijden is
absoluut verboden.

Fietsen (24km)
Uw helm dient opgezet en vastgemaakt te worden voordat de fiets wordt gepakt. Met de fiets aan de hand loopt
u naar het eind van de wisselzone en stapt dan pas op de fiets na de streep op het wegdek.
Het fietsparcours is als volgt: Passage, linksaf Zijperweg, rechtsaf Halerweg, linksaf Oudendijk, rechtsaf
Burghornerweg, rechtsaf Nieuwedijk (ook wel Westfriese omringdijk), rechtsaf Lagedijkerweg, rechts aanhouden
Zijperweg. Dit parcours fietst u driemaal. Het eindpunt van het fietsonderdeel is op de Zijperweg rechtsaf de
Passage in naar het parc ferme. Afstappen voor de streep op het wegdek.

Lopen (5 km)
Het loopparcours is als volgt: vanuit parc ferme linksaf Lagedijkerweg (linkerbaan blijven lopen) naar keerpunt
Lagedijkerweg, vervolgens loop u via de middenbaan over de Lagedijkerweg, langs de finish, linksom de
Halerweg, linksom Westerweg volgen tot keerpunt, route terug via Westerweg en Halerweg, Lagedijkerweg
voorbij Haventerrein langs de finish (ingaan 2e ronde). Vervolg Lagedijkerweg via de rechterbaan tot keerpunt
Lagedijkerweg, middenbaan Lagedijkerweg langs de finish , linksom de Halerweg, linksom Westerweg volgen tot
keerpunt, route terug via Westerweg en Halerweg, Lagedijkerweg, rechterbaan naar de Finish.

Reglementen
In het parc ferme dient u uw fiets te plaatsen op de hiervoor toegewezen plaats (startnummer) in de
fietsenrekken. Voor aanvang van de wedstrijd zullen uw fiets, (voorzien van sticker met nummer) en fietshelm
gecontroleerd worden. Er worden geen verzorgers, coaches en publiek toegelaten in deze zone.
Uw loopspullen legt u klaar voor gebruik bij de fiets.

Let op:

• Fietsen in de wisselzones is niet toegestaan!!!
• Uw helm dient vastgemaakt te zijn voor u uw fiets uit het rek haalt, en vast te blijven
tot u uw fiets heeft neergezet.
• U dient voor het parc ferme af te stappen.
• Bij fietsen in deze wisselzone volgt onherroepelijk diskwalificatie.

Verzorging
Tijdens het lopen staat halverwege het parcours een waterpost. Bij de finish staat er sportdrank en o.a. fruit klaar.
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Staken wedstrijd
Een deelnemer die de wedstrijd moet staken dient dit onmiddellijk door te geven aan de wedstrijdleiding en zijn
of haar startnummer af te geven.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking / gezellig samenkomen is rond 21.30 uur op het terrein op de Haven. Voor de verschillende
categorieën zijn er prijzen en voor iedere deelnemer is er een herinnering. Gezien dit een lokaal evenement is,
zijn speciale prijzen voor de eerste Schagenaars!

Kleedruimte
Nautifit Jachtservices is tijdens de triathlon geopend. Zij bieden u de gelegenheid om u voor of na de wedstrijd
daar om te kleden.

Vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de beveiliging van het parcours en het waarborgen van uw veiligheid en
bezittingen. Hun aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden. De vrijwilligers zijn herkenbaar in de shirts met
“vrijwilliger triathlon” erop en aan de gele hesjes.

LET OP:

Het inschrijfgeld, Daglicentie, en MyLaps Chip huur dient vooraf betaald te zijn op bankreknr. 1581.57.583
t.n.v. Stichting Triathlon Schagen; betaling bij de Inschrijving is niet mogelijk.
Indien u de deelname moet annuleren brengen wij administratiekosten in rekening:
Tot 12 juni:
Tot 26 juni:
Na 26 juli:

€ 5.00
€ 7.50
geen terugstorting.

Uitslagen
Na afloop van de prijsuitreiking zijn de uitslagenlijsten beschikbaar. Deze worden niet
nagestuurd maar zijn terug te vinden op de website www.triathlonschagen.nl.

Nieuwsberichten

Volg de laatste actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten op www.triathlonschagen.nl.
Wij raden u aan om voor vertrek de website te raadplegen voor actuele informatie.

