TRI BEAUFORT TROPHY 2019 - WEDSTRIJDREGLEMENT
1. Algemeen




Door deelname verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het
wedstrijdreglement en ermee akkoord te gaan.
De beslissingen van de organisatie zijn onherroepelijk.
In alle gevallen waarin het reglement niets voorziet, beslist de organisatie.

2. Zwemmen















De deelnemer moet gedurende de volledige zwemproef de badmuts dragen die verstrekt
wordt door de organisator. Indien de atleet een tweede badmuts wenst te gebruiken, moet
de badmuts verstrekt door de organisator, de buitenste zijn.
Bij verlies van de badmuts tijdens de wedstrijd is de deelnemer zelf verantwoordelijk om
zijn/haar wedstrijdnummer te melden aan de finish.
Er zijn twee wedstrijdafstanden (1 km en 2 km) en twee startlocaties. Mannen en vrouwen
zwemmen samen. Indien het aantal inschrijvingen te hoog is zullen mannen en vrouwen
gescheiden worden en er dus meer starten voorzien worden. De wedstrijd van de mannen
zal hierbij steeds starten voor de wedstrijd van de vrouwen.
Het versperren of het hinderen van een deelnemer of het opzettelijk contact maken met een
deelnemer kan tot uitsluiting leiden.
Rechtstaan op de bodem tijdens een wedstrijd is toegelaten op voorwaarde dat de
deelnemer niet vooruit stapt of springt.
Alle hulpmiddelen die de snelheid, de uithouding of de drijfkracht kunnen beïnvloeden zijn
verboden. Zwembrillen, max. 2 badmutsen, neusknijper of oordoppen zijn toegelaten.
Het aangeven van het zwemritme aan de deelnemer door een andere persoon in het water is
niet toegelaten.
De deelnemer dient ten minste 10 minuten voor aanvang van zijn/haar wedstrijd aanwezig te
zijn op de startplaats.
Deelnemers mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen.
Het is verplicht om een wetsuit te dragen bij een watertemperatuur onder de 16,0°C.
Het is verboden om een wetsuit te dragen bij een watertemperatuur boven de 23,0°C.
Een deelnemer in nood zwaait met de armen boven het hoofd en roept om hulp. Eens een
deelnemer hulp heeft gekregen moet hij/zij de wedstrijd staken.

3. Fietsen






Elke deelnemer meldt zich ten laatste 30 minuten voor aanvang van zijn/haar wedstrijd aan
in het wedstrijdsecretariaat. De startlijst wordt uiterlijk op zaterdag 18 mei gepubliceerd op
de website.
De eerste start wordt gegeven om 09.00 uur, vervolgens om de 30 seconden.
Elke deelnemer dient zich 5 minuten voor zijn/haar startuur aan het startplatform te melden.
Elke deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden. Indien de deelnemer
zich hier niet aan houdt kan hij/zij verantwoordelijk gesteld worden bij de gebeurlijke
ongevallen die daaruit kunnen volgen.




















Deelnemers die het parcours niet volgen worden niet opgenomen in de uitslag en maken
bijgevolg geen kans op de prijzenpot.
Na de start van de 1ste renner is het verboden om nog het parcours te verkennen.
Deelnemers die zich hier niet aan houden zullen de start geweigerd worden.
Bij de start dient het wedstrijdnummer, ontvangen door de organisatie, zichtbaar aan de
zadelpen bevestigd te zijn.
Het dragen van een fietshelm is verplicht (een tijdrithelm is toegestaan). Deze moet correct
gedragen worden en mooi aansluiten aan het hoofd, ook wanneer er een muts of
hoofddeksel onder wordt gedragen.
Fietsen mogen geen mechanismen bevatten om de rijsnelheid te verhogen.
Volle achterwielen zijn toegelaten, maar kunnen uit veiligheidsoverwegingen (bijvoorbeeld
veel wind) door de organisatie verboden worden.
Clip-ons zijn toegelaten zolang zij niet voorbij het voorste deel van het voorwiel komen.
Elleboogsteunen zijn toegelaten.
Traditionele (race)fietsen en tijdritfietsen zijn toegelaten. Fietsen met een zwevende
zadelbuis zijn niet toegelaten.
Niet traditionele of ongewone fietsen of materiaal is verboden tenzij details ten minste 30
dagen voor de wedstrijd werden voorgelegd en goedgekeurd door de organisatie.
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd te wisselen van fiets.
De wedstrijd is een NON DRAFTING wedstrijd. Met andere woorden, stayeren en blocking
zijn verboden! Stayerzone: 3m (zijwaarts) op 10m (achterwaarts). Blocking: links blijven
rijden (uitgezonderd tijdens het inhalen) alsook naast elkaar fietsen is verboden. Stayeren
wordt onmiddellijk bestraft met een DQ.
Een deelnemer mag een andere deelnemer inhalen en heeft 20 seconden om dit te doen.
Eens ingehaald moet de gedubbelde deelnemer zich binnen de 5 seconden laten afzakken tot
buiten de draftingzone.
Deelnemers zijn selfsupporting. Hulp van buitenaf (o.a. volgwagens) is niet toegestaan.
Het is verboden om gebruik te maken van enig apparaat (gsm, smartphone, smartwatches,
radio’s,…) dat de aandacht afleidt tijdens de wedstrijd.
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd fysieke bijstand te verlenen aan een andere
deelnemer (ondersteunen, duwen, trekken, dragen, heffen,…).
Het is een deelnemer niet toegelaten om te fietsen met ontbloot bovenlichaam.

4. Lopen






Bij de start dient het borstnummer, ontvangen door de organisatie, zichtbaar gedragen te
worden op de borst.
Niet zichtbare, slecht leesbare startnummers geven aanleiding tot het niet opnemen van het
behaalde resultaat in de uitslag.
De deelnemer kiest vooraf de afstand die hij/zij wenst te lopen. De kleur van het
borstnummer komt overeen met de gekozen afstand.
De deelnemer mag geen persoonlijke begeleiding of bevoorrading krijgen tijdens het lopen.
Elke deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden. Indien de deelnemer
zich hier niet aan houdt kan hij/zij verantwoordelijk gesteld worden bij de gebeurlijke
ongevallen die daaruit kunnen volgen.

5. Trophy
Wie deelneemt aan de drie onderdelen (telkens keuze tussen een L en XL versie) komt in aanmerking
voor het winnen van de Tri Beaufort Trofee. Het eindklassement wordt bepaald door de resultaten in
het zwemmen, fietsen en lopen. Er wordt een individuele rangschikking opgemaakt voor zowel
dames als heren op basis van een puntentabel. Om opgenomen te worden in het eindklassement
dient de atleet deel te nemen aan de 3 onderdelen.
Bij gelijke stand in de eindberekening haalt de atleet het die:
1. het grootst aantal overwinningen heeft behaald.
2. de beste ereplaats(en) heeft behaald

Een club, een bedrijf, een groepering,… kan deelnemen aan de Team Trophy. Een team bestaat uit
ten minste 2 en ten hoogste 3 deelnemers. Het eindklassement wordt bepaald door de resultaten in
het zwemmen, fietsen en lopen. Om opgenomen te worden in het eindklassement dient het team
deel te nemen aan de 3 onderdelen.
Bij gelijke stand in de eindberekening haalt het team het die:
1. het grootst aantal overwinningen heeft behaald per onderdeel.
2. de beste ereplaats(en) heeft behaald.

