Giesbeek Triathlon, 15 augustus 2021

Beste deelnemer,
Op 15 augustus 2021 organiseren we voor de tweede keer de triatlon in Giesbeek. Wat begon als een
bootcamp training bij het strand alleen voor inwoners van Giesbeek en de omgeving is nu uitgegroeid
naar een triatlon. De trend van de laatste jaren is dat de triatlonsport steeds meer aan populariteit
wint. Die diversiteit maakt de Giesbeek triathlon tot een uniek en gezellig evenement.
Het uitgestrekte recreatiegebied Rhederlaag heeft alles in zich voor organiseren van een fanatische
triatlon. Met ruim 350 hectare aan wateroppervlakte is Rhederlaag een geliefd oord voor
watersporters, fietsers, en hardlopers. Het kan allemaal hier. Een uniek recreatiegebied ten oosten
van Arnhem met een directe verbinding aan de IJssel.
De vele vrijwilligers staan graag voor je klaar om de dag vlekkeloos te laten verlopen en jullie een top
prestatie te laten behalen.
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.giesbeektriathlon.nl of
www.facebook/giesbeektriathlon. Hier zal ook het laatste nieuws over de Giesbeek Triathlon 2021
verschijnen. Na het evenement zullen de uitslagen zo
snel mogelijk op de website te vinden zijn.
In dit document vind je alle informatie die je nodig is voor
een geslaagde deelname aan de Giesbeek Triathlon. We
wensen je heel veel plezier en veel succes bij de
voorbereiding!
Met sportieve groeten,
Tony Ashek
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Overzicht recreatiegebied Rhederlaag

Algemene bepalingen
De minimum leeftijd voor deelname voor de achtste triatlon is 14 jaar. Voor de mini triatlon is de
minimumleeftijd 10 jaar.
• Deelname is geheel voor eigen risico.
• Je bent op de hoogte dat er tijdens het evenement foto’s en opnames worden gemaakt die
op de Giesbeek Triathlon website en mogelijk op social media komen te staan.
• De deelnemer vrijwaart Hart2hart, Stichting De Liemers actief en alle bij de organisatie
betrokken verenigingen, instanties en/of personen van alle aanspraken en/of vorderingen in
welke hoedanigheid dan ook, die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan de Giesbeek
Triathlon.
• Alle aanwijzingen van de organisatoren, wedstrijd commissarissen, jurileden,
verkeersregelaars en vrijwilligers strikt op te volgen.
• Houd je op de openbare weg aan de verkeersregels.
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Parkeerlocatie recreatiegebied Rhederlaag:

Kom je met de auto? Dan kun je parkeren bij de Bahrse Pol (rode circel) bij Lathum
(naturistenstrand). Van daaruit is het circa 8 minuten lopen naar de triatlon locatie de Giese Kop.
Een parkeerkaart (dagtarief) kost € 5,-
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Accommodatie:

Kleedgelegenheid: blauw gemarkeerd, douches en toiletten aanwezig
Wisselzone: rood gemarkeerd, daarbinnen is ook het wisselvak voor de trio teams.
Start locatie: geel gemarkeerd

Locatie start en finishboog en podium voor prijsuitreiking
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Melden voor de wedstrijd, afhalen startnummer-envelop en fietscontrole:
•

Meld je 1 uur vóór de start van je onderdeel bij de Giese Kop Havenweg 3 bij het
inschrijfbureau (op de parkeerplaats) om de start-envelop te ontvangen. Laat hier je
toegangsbewijs van testenvoortoegang.org (QR-code uit de CoronaCheck app) zien, pas
daarna krijg je je startbewijs.

•

Het wisselen van afstand of deelnemer op dezelfde dag is alleen mogelijk als deze door het
inschrijfbuerau is goedgekeurd. Namelijk het startnummer is gebonden aan een onderdeel
en daarmee kan niet op een andere afstand worden deelgenomen.
o Bij het zomaar starten op een andere afstand dan waarvoor je je hebt ingeschreven
worden je tijden uit de uitslag verwijderd. Bij het deelnemen op andermans
startbewijs zonder goedgekeuring van het inschrijfbureau volgt diskwalificatie.

•

Let-op: A-licentiehouders krijgen controle op het bezit van een geldige NTB licentie.
Kun je geen licentiekaart tonen dan moet bij het inschrijfbureau een daglicentie worden
gekocht.

•

Tijdens de fietscontrole bij de ingang van de wisselzone word je startnummer met een
watervaste stift op je linker bovenarm geschreven.
En wordt gecontroleerd of je de MultiSportsTag om je linker enkel hebt bevestigd.
De officials van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) zullen tijdens de fietscontrole ook
controleren of de zadelpensticker is bevestigd. Deze sticker is nodig om na de wedstrijd op
vertoon van je startnummer de fiets weer uit de wisselzone te kunnen halen.

•
•
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•

Na de fietscontrole ontvang je een badmuts die je tijdens het zwemmen verplicht moet
dragen. Na het zwemmen doe je de badmuts in de daarvoor aanwezige mand(en) die aan de
looproute richting wisselzone staan. Ligt de badmuts naast de mand? Dan word je door een
official teruggeroepen deze alsnog in de mand te doen. Bij negeren volgt een tijdstraf die je
moet uitzitten in de penalty box na het fietsonderdeel.

•

Circa 15 minuten voorafgaand aan de start van iedere afstand is er een briefing waarbij je
belangrijke informatie over het parcours, spelregels en andere zaken krijgt.

Zwemmen:

Er zijn drie startseries, zie het tijdschema op pagina 9 van dit programmaboekje
Zestiende (mini) triatlon, gele route met keerpunt
250 m zwemmen
Achtste triatlon, groene route 1x
500 m zwemmen
Kwart triatlon, blauwe route 2x
1000 m zwemmen
Er wordt gestart vanaf het strandje.
Tijdens het zwemmen wordt er toezicht gehouden door de reddingsbrigade.
In geval van nood steek je een hand omhoog en roep je om hulp, zodat je opvalt en de hulp snel ter
plekke is.
De tijdregistratie van het zwemonderdeel gebeurt door met de MultiSportsTag over de blauwe
detectiematten te lopen. De matten liggen vlak voor de wisselzone.
Rechts voorin de wisselzone is het vak (ruimte) voor het overgeven van de MultiSportsTag bij de trioteams.
De MultiSportsTag moet binnen de afzetting van het vak worden gewisseld en moet bij het verlaten
van de ruimte om de linker enkel van de fietser zitten.
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Fietsen:

Zestiende Triatlon (mini)
8 km fietsen, 1 ronde om Giesbeek
Achtste Triatlon
24 km fietsen, 3 ronden om Giesbeek
Kwart Triatlon
40 km fietsen, 5 ronden om Giesbeek
Na het zwemmen trek je in de wisselzone naast je fiets de wielerkleding en wielerschoenen aan, doe
je de fietshelm op en klik je het helmbandje vast en pas daarna je fiets pakken. Het startnummer
moet van achteren zichtbaar zijn. Ren met de fiets aan de hand tot de slagbomen (opstaplijn) en pas
daarna mag je gaan fietsen. Bij terugkomst stop je voor de slagbomen (afstaplijn), stap je af en ren je
met de fiets aan de hand naar je plek in de wisselzone. Maak pas je helmbandje los als je fiets
geparkeerd is.
Op het wedstrijdterrein en wisselzone is het niet toegestaan te fietsen!
Tip: gebruik bij voorkeur een elastieken startnummerband zodat je je startnummer naar voren kunt
draaien als je aan het looponderdeel begint. Startnummerbanden zijn te koop bij het inschrijfbureau.
De tijdregistratie van het fietsonderdeel gebeurt door met de fiets aan de hand de blauwe
detectiematten te passeren die op het pad liggen van en naar de wisselzone.
Houd op het fietsparcours rechts aan en passeer andere deelnemers altijd links!
En houd je aan de algemeen geldende verkeersregels.
Stayeren is uit het oogpunt van veiligheid en sportiviteit niet toegestaan. De onderlinge afstand moet
tenminste 12 meter zijn. De officials van de NTB zien hierop toe.
Penalty box
In navolging van het reglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) wordt ook bij de Giesbeek
Triathlon een penalty box gebruikt om straftijd uit te zitten.
Triatleten die een tijdstraf krijgen voor bijvoorbeeld stayeren of andere overtredingen moeten in de
penalty box de tijdstraf uitzitten.
Wanneer weet je dat je een tijdstraf hebt gekregen?
Als een triatleet wordt betrapt op stayeren, dan krijgt hij of zij een blauwe kaart getoond van een
NTB official, voor andere overtredingen een gele kaart. De triatleet moet zich dan in de penalty box
melden om de tijdstraf uit te zitten. De penalty box is duidelijk zichtbaar opgesteld voor de
wisselzone bij finishen van het fietsonderdeel. Meld bij aankomst bij de penalty box de kleur van de
kaart die je gekregen hebt. De tijdstraf bij een blauwe kaart is 1 minuut op de achtste afstand en 2
minuten op de kwart. De tijdstraf bij een gele kaart is 10 seconden op de achtste afstand en 15
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seconden op de kwart. Vergeet een atleet zich te melden in de penalty box, dan wordt de nietuitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie (rode kaart).
Verkeersregelaars staan op verkeerskritische punten het verkeer te regelen. Ze geven geen
aanwijzingen over de te volgen route, dit is de verantwoording van de triatleet zelf.
De fietsroute is weergegeven in de afbeelding bovenaan deze pagina.
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Lopen:

Zestiende Triatlon (mini)
2,5 km hardlopen, 1x tot keerpunt en finishen onder de finishboog.
Achtste Triatlon
5 km hardlopen, 2x tot keerpunt en finishen onder de finishboog.
Kwart Triatlon
10 km hardlopen, 4x tot keerpunt en finishen onder de finishboog.
De lopers van de trio-teams moeten zich opstellen in de ruimte voor het wisselen van de
MultiSportsTag.
De loper mag de ruimte pas verlaten als de MultiSportsTag om een van zijn enkels is bevestigd.
Draag bij het lopen je startnummer duidelijk zichtbaar aan de voorkant.
Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam te lopen! Het dragen van een singlet of topje of
loopshirt is verplicht!
De looproute heeft op de helft een keerpunt en is exact 2,5 kilometer.
Controle en verfrissingpunten zijn op de route aanwezig.
De finishlocatie is aan de voorzijde van de wisselzone. Na de finish is ook een verfrissingspunt
aanwezig.
Lever na de finish direct de MultiSportsTag (enkelband) in.
LET OP:
Bij het niet- of incompleet inleveren van de MultiSportsTag enkelband is de organisatie
gerechtigd om € 27,50 van je bankrekening te incasseren!
Bij uitvallen op welk onderdeel dan ook lever je de MultiSportsTag (enkelband) in bij een
official of vrijwilliger van de Giesbeek Triathlon. Loop nooit na uitval met de MultiSportsTag
over een detectiemat want dit verstoort de uitslag.
Afval
Tijdens de triathlon is het verboden afval weg te gooien op straffe van diskwalificatie (rode kaart). Je
kunt afval achterlaten in de wisselzone (na het fietsen) of in de buurt van de drankpost en finish. Hier
zullen afvalbakken voor aanwezig zijn.
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Starttijden en programma
Tijd

Onderdeel

Door wie

Tijdsduur

8:00 uur

Aanmelding open deelnemers

9:40 - 9:50

Briefing 1/16 (mini) Triathlon & Trio

NTB

10 minuten

9:50 - 10:00

Warming-up 1/16 (mini) Triathlon &
Trio

I AM Sports

10 minuten

10:00

Start 1/16 (mini) Triathlon & Trio

10:45 - 11:00

Prijsuitreiking 1/16 (mini) Triathlon &
Trio

11:00 - 11:15

Briefing ⅛ Triathlon & Trio

NTB

15 minuten

11:15 - 11:25

Warming-up ⅛ Triathlon & Trio

I AM Sports

10 minuten

11:30

Start ⅛ Triathlon & Trio

12:45

Prijsuitreiking ⅛ Triathlon & Trio

13:00 - 13:15

Briefing ¼ Triathlon & Trio

NTB

15 minuten

13:15 - 13:25

Warming-up ¼ Triathlon & Trio

I AM Sports

10 minuten

13:30

Start ¼ Triathlon & Trio

16:00 -16:15

Prijsuitreiking ¼ Triathlon & Trio

16:15

Optreden DJ Jules van Hest

18:00

Einde programma
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15 minuten

15 minuten

Aandachtspunten:
1. Aanmelden
Wanneer je je aanmeldt bij het inschrijfbureau ontvang je een envelop.
De inhoud bestaat uit: een zadelpensticker, MultiSportsTag en startnummer. Bij de aanmelding
wordt ook je toegangsbewijs van testenvoortoegang.org gecontroleerd.
De MultiSportsTag draag je om de linker enkel. Het startnummer moet bij het fietsen op de rug en bij
het lopen aan de voorkant worden gedragen.
We raden je aan om een elastische startnummerband te gebruiken voor het snelle wisselen van het
startnummer van achteren naar voren. Zorg zelf voor startnummer sluitspelden!
Bevestig de bijgeleverde zadelpensticker met daarop het startnummer onder het zadel zodat deze
van de zijkant zichtbaar is.
Na afloop van de triatlon kun je je fiets terugkrijgen op vertoon van je startnummer.
LET OP: de bewaking van de fietsen in de wisselzone is tot uiterlijk een half uur nadat de laatste
deelnemer is binnengekomen.

2. Veiligheid
Bij deelname aan de Giesbeek Triathlon is bij het zwem
onderdeel het dragen van een badmuts verplicht en bij het
fiets onderdeel het dragen van een valhelm met gesloten
bandje verplicht.
Je zwemt in open water bij de Giese Kop. Bij een
watertemperatuur onder de 16 graden is een wetsuit
verplicht om onderkoeling te voorkomen. Tussen de 16 en 22
graden heb je een vrije keuze in het wel of niet dragen van
een wetsuit. Boven de 22 graden is het dragen van een
wetsuit verboden. De actuele watertemperatuur lees je op de Giesbeek Triathlon website.

3. Stalling fietsen
Je stalt je racefiets in een afgezet gedeelte (wisselzone). Daar leg je ook de spullen klaar die je tijdens
het fietsen en lopen nodig hebt.
Na afloop van de wedstrijd mag alleen de deelnemer zelf de racefiets uit het de wisselzone halen.
Het tonen van je startnummer geeft toegang tot wisselzone.
Uitsluitend deelnemers en officials hebben toegang tot de wisselzone, onbevoegden, begeleiders of
toeschouwers hebben geen toegang tot de wisselzone.

4. Tijdregistratie
De tijdregistratie wordt verzorgd door GeVo-PST Professional Sports Timing
uit Hengelo Gld. www.gevo-pst.nl.
We gebruiken Ipico Elite professionele sporttiming apparatuur.
De MultiSportsTag met enkelbandje die van hoogwaardig materiaal is
vervaardigd, irriteert en schuurt niet.
5. Uitvallers
Uitvallers bij zowel zwemmen, fietsen of hardlopen zijn verplicht zich af te
melden bij een Giesbeek Triathlon official en bij hem of haar ook direct de
MultiSportsTag enkelband in te leveren (niet bij een NTB official afmelden).
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LET OP: passeer nooit na uitval met een MultiSportsTag een detectiemat want dit verstoort de
uitslag.
6. Omkleden/douchen
Dit is toegestaan in de kleedgelegenheid. Douchen is mogelijk in de bakstenen gebouwen naast het
strand. Daarnaast heeft voetbalvereniging GSV ’38 de kleedkamers beschikbaar gesteld voor de
deelnemers.
Je vindt GSV ’38 aan de Meentsestraat 109 in Giesbeek.

7. EHBO
In de wisselzones, bij het loop- en zwemonderdeel en op de motor (fietsparcours) zullen er EHBO’ers
aanwezig zijn van het Rode Kruis Doesburg e.o.
8. Afmelding
Kun je onverhoopt toch niet meedoen aan de triathlon? Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer je
dit vooraf aan de organisatie laat weten. Dit kan per email naar info@giesbeektriathlon.nl.
9. Uitslagen
De uitslagen zullen zo snel mogelijk op de website van www.giesbeektriathlon.nl worden vermeld.
10. Waardevolle spullen
Waardevolle spullen, mits van geringe omvang, kunnen in bewaring worden gegeven bij de
finishlocatie.
11. Gevonden/verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de finishlocatie. Hier kun je ook terecht voor
het geval je zelf iets verloren mocht hebben. Ná 16 augustus kun je hierover contact opnemen via de
mail: info@giesbeektriathlon.nl.
12. Toeschouwers/begeleiders
Het publiek wordt van het parcours gescheiden met afzetlinten. Toeschouwers en helpers mogen
niet in de wisselzone komen.
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Trio triathlon

Bij de trio triathlon bevestigt de zwemmer de MultiSportsTag enkelband aan een enkel.
In het wisselvak voor Trio’s geeft de zwemmer de MultiSportsTag enkelband over aan de fietser en
hij/zij bevestigt deze vervolgens strak om de linkerenkel. De fietser loopt door de wisselzone naar zijn
fiets en vandaar met de fiets aan de hand naar de uitgang van de wisselzone naar het fietsparcours.
Bij terugkomst na het fietsonderdeel, hangt de fietser eerst de fiets weer terug in het rek, loopt naar
het wisselvak voor Trio’s en geeft daar de MultiSportsTag over aan de loper.
Bij terugkomst na het fietsonderdeel, hangt de fietser eerst de fiets weer terug in het rek, loopt naar
het wisselvak en geeft daar de MultiSportsTag over aan de loper. Die vervolgens, voordat hij/zij de
wisselzone verlaat om te gaan lopen, de MultiSportsTag enkelband om een enkel bevestigt.
Zodra de loper na de 2,5 of 5 kilometer loopronde de blauwe detectiematten bij de finishboog
passeert, wordt de eindtijd van het team vastgelegd in het systeem.
Let op: doe je de MultiSportsTag buiten het wisselvak af, of bevestig je deze pas buiten het wisselvak,
volgt diskwalificatie van het team!
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Wedstrijdtips
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Maak een lijstje van de spullen die je voor, tijdens en na je wedstrijd nodig hebt.
Controleer je fiets goed van tevoren. Zijn de banden goed en zitten er geen steentjes in de
buitenband? Zijn de remmen goed afgesteld? Is de ketting schoon en gesmeerd? Werken de
versnellingen nog goed?
Pak de avond van tevoren je tas in, zodat je je daar op de wedstrijddag geen zorgen over
hoeft te maken.
Speld je wedstrijdnummer met veiligheidsspelden aan een elastische band die je om je
middel doet. Na het zwemmen doe je snel je nummer op de rug en in de wissel “fietsenlopen” kun je gemakkelijk je nummer van je rug naar je borst/buik draaien.
Zorg dat je goed eet en slaapt in de week voorafgaand aan de wedstrijd. Zo kun je goed
uitgerust aan de start verschijnen.
Eet de dag voor de wedstrijd geen dingen die je niet gewend bent. Pasta is lekker en goed,
maar ga jezelf niet helemaal vol eten.
De laatste maaltijd kun je ongeveer drie uur voor de start nemen, zorg dat die licht
verteerbaar is.
Verken wanneer je je spullen inlevert en klaar zet, ook meteen de wisselzones, zodat je weet
hoe je moet lopen.
Doe eerst je zwembrilletje op en dan je badmuts. Op deze manier loop je minder kans dat je
brilletje verschuift.
Ga niet te hard van start bij het zwemmen. Je moet nog fietsen en lopen.
Wanneer je vanuit het water zonder omkleden direct op de fiets springt, neem dan toch even
de tijd om je een beetje af te drogen. Dit voorkomt teveel afkoeling op de fiets.
De wisselzone is ook een deel van de wedstrijd, dus niet wandelen maar op een drafje er
doorheen!
Je kunt je fietsschoenen al op de pedalen bevestigen en op blote voeten door de wisselzone
lopen. Dit scheelt weer tijd, maar oefen het opstappen wel in de training.
Leg de helm zo neer, dat je hem snel kunt opzetten met de sluiting open.
Drink goed tijdens het fietsen
Niet stayeren! Je doet deze wedstrijd voor jezelf, zorg dat je bij de finish trots op jezelf kunt
zijn. De belangrijkste NTB regels vind je hier. Lees hier de complete Nederlandse Triatlon
Bond Reglementen. De meest gestelde vragen over het wedstrijdreglement vind je hier.
Probeer soepel te fietsen (denk aan de trapfrequentie) en schakel wat lichter tegen het einde
van het fietsonderdeel, dan gaat de overgang naar het lopen wat makkelijker. Je spieren
zullen altijd wat tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de loopbeweging.
Gebruik snelhechters of Yanks in je loopschoenen; dat scheelt tijd met veters strikken.
Drink bij het lopen voldoende: Pak bij elke post een bekertje en neem een paar slokken.
Vergeet niet te genieten van het parcours, het publiek, de supporters en wedstrijd!

