
Kampioenschap van Noord-Nederland

• Sprint & Olympische afstand
• Individueel & estafette 

• Teamcompetities 1eDivisie & 3eDivisie 
• Ook voor para-triatleten

PROGRAMMA
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INHOUDSOPGAVE

7. VOORWOORD COR ZEEMANS

 BIJDRAGE GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

9.  BIJDRAGE HOOFDSPONSOR POWERBAR

10.  WEDSTRIJDREGLEMENT

11.  INFO OVER HET PRIJZENSCHEMA, PRIJSUITREIKING, 

 UITSLAGEN,  NOODSCENARIO, INLICHTINGEN EN 

 TELEFOONNUMMERS

12. ALGEMENE INFORMATIE

14. PROGRAMMA EN NUMMERING 

15. PARKEREN EN TIJDSREGISTRATIE

16. FINISHEN EN ZWEMPARKOERSEN

17. FIETSPARKOERSEN

18. LOOPPARKOERSEN
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WEDSTRIJDREGLEMENT

Algemene regels
Alle deelnemers dienen zich aan de wedstrijdregels van de NTB te houden. 
Het wedstrijdreglement tref je aan op www.triathlonbond.nl . Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen 
van de organisatie op te volgen (wedstrijdleider, juryleden, parkoerscontroleurs etc). 
Gedurende de wedstrijd mag GEEN HULP van derden of anderen worden aanvaard (dus individueel om-
kleden, banden plakken e.d.).
Een fietshelm is bij het fietsen VERPLICHT; ofwel een door de NTB goedgekeurde helm (ANSI of SNELL); 
helmen zijn beperkt verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.
Verstrekte startnummers dienen zichtbaar te worden gedragen:
- tijdens het fietsen laag op de rug; 
- tijdens het lopen op de borst of buik.
Stayeren is verboden evenals afsnijden van het parkoers. Bij de 1e Divisie is stayeren toegestaan. 
Controleurs en juryleden zullen langs het parkoers controles uitoefenen en, indien nodig, straffen 
opleggen. 
Het parkoers wordt zoveel mogelijk verkeersvrij gemaakt. Toch kan er zich verkeer op het parkoers 
bevinden. U dient zich dan ook aan de normale verkeersregels te houden. Gedurende de 1e Divisie 
wedstrijd is het parcours geheel verkeersvrij.
In het parc fermé mag niet worden gefietst, vóór het parc fermé wordt dit aangegeven middels een  
lijn op de grond. 

Wisselen bij trio’s
Trio’s dienen als volgt van deelnemer te wisselen :
- van zwemmer naar fietser:
In het gebied vóór het parc fermé middels het overhandigen van de ‘chip’.
De zwemmer deponeert de badmuts in een daarvoor opgestelde bak en de transponder (‘chip’) dient om 
de enkel te worden gebonden (klitteband). 
- van fietser naar loper:
Nadat de fietser zijn fiets heeft gestald in het parc fermé middels het overhandigen van het startnummer 
en de ‘chip’ aan de loper die staat opgesteld bij de uitgang van het parc fermé (loper; ‘chip’ om de enkel!).

De fietser draagt zijn startnummer op de rug. De loper draagt het startnummer aan de voorkant van het 
lichaam (buik of borst).

Regels voor para-triatleten
Hoofstuk ‘P’ van het wedstrijdreglement omschrijft de regels op grond waarvan de para-atleet naar de 
mate van zijn handicap in een catagorie (1 t/m 6) wordt ingedeeld en wat wel of niet aan hulp is toe-
gestaan. Eigenlijk komt het er op neer dat de regels gelden voor alle atleten. Hoofdstuk ‘P’ omschrijft de 
uitzonderingen voor de atleten met een beperking. Een para-atleet is in het bezit van een verklaring van 
een arts waarin met mate de handicap wordt beschreven. Er moet sprake zijn van een minimale handicap 
van 15% stoornis van een ledemaat. 
(zie verder website NTB). 

PRIJZENSCHEMA
Het prijzenschema voor de diverse onderdelen van de triatlon te weten een sprintafstand en Olympische 
afstand, staat op de website vermeld: www.triatlonfriesland.nl
Tevens wordt op de wedstrijddag het overzicht van het prijzenschema opgehangen bij de in-schrijftafel. 
Daarnaast worden er voor de winnaars in de categorieën senioren heren, senioren dames, trio’s en de 
jeugd mogelijk nog prijzen beschikbaar gesteld door enkele sponsoren. 
Alleen de deelnemers woonachtig in de drie noordelijke provincies komen voor wat betreft de  
Olympische afstand individueel in aanmerking voor het kampioenschap van Noord-Nederland. 

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking voor de jeugd is gepland om circa 11.45 uur. 
Er zijn prijzen voor de drie snelsten.
Voor het middagprogramma is de prijsuitreiking voor de sprint afstand 14.00 uur. 
De huldiging van 1e en 3e Divisie sprintafstand vindt na de laatste finisher van de desbetreffende 
Divisie plaats. 
De prijsuitreiking voor de Olympische afstand en Noord-Nederlands Kampioenschap staat 
gepland vanaf 17.30 uur. 
Bij mooi weer zal dit in de open lucht geschieden nabij de finishlocatie. 
Bij minder goed weer zal dit plaatsvinden in het restaurant (Matchpoint) van de sporthal. 
Per onderdeel zullen alleen de overall winnaars worden gehuldigd. 

UITSLAGEN
De uitslagen van de diverse afstanden zullen zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst 
(Zie www.triatlonfriesland.nl).
Het prijzengeld wordt binnen 2 weken nadat de uitslagen bekend zijn overgemaakt. 
De prijswinnaars worden per categorie vermeld op de website. 

INFORMATIE, INLICHTINGEN EN TELEFOONNUMMERS
Bij vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Henk Hoekman. Tel. 058 - 2162101.
Verder biedt onze website www.triatlonfriesland.nl alle informatie over de
PowerBar Triatlon Friesland. 

NOODSCENARIO
Bij eventuele problemen betreffende de kwaliteit van het water wordt de triatlon wedstrijd vervangen door 
een Run-Bike-Run.
Olympische afstand: 10 - 40 - 5 km (lopen - fietsen - lopen).
Sprintafstand: 5 - 20 - 2,5 km (lopen - fietsen - lopen).
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ALGEMENE INFORMATIE:

Melden, inschrijven en omkleden
Op de wedstrijddag, 25 juni, moet elke deelnemer zich melden bij Gezondheidscentrum Stiens, 
Griene Leane 5-B, 9051 LZ te Stiens voor onder andere het ophalen van de deelnemersenveloppe 
(tot maximaal een half uur voor de start van het onderdeel).
In de deelnemersenveloppe zit :
-  Startnummer.
-  Chip met band (en gebruiksaanwijzing).
-  Sticker met nummer voor op de fiets.
-  Speldjes.

De badmuts (badmuts inleveren in emmer bij de finish) zit niet in de deelnemersenveloppe. 
Deze is los te verkrijgen bij het inschrijfbureau.
Startnummerbanden zijn te koop voor 5 euro.
Elke deelnemer (en 1 ouder bij de jeugdtriatlon) krijgt het startnummer op de arm geschreven. 
Zonder dit nummer kom je niet in het parc fermé. De atleten met een NTB-licentie (met pasfoto) 
moeten deze laten zien bij het ophalen van zijn of haar deelnemersenveloppe. 
Voor alle afstanden vinden op 25 juni geen inschrijvingen meer plaats. In de sporthal ‘de lehal’ 
bevindt zich een kleed- en douchegelegenheid. Vrijwilligers moeten zich melden bij de 
vrijwilligersstand die gesitueerd is bij Gezondheidscentrum Stiens.

Aansprakelijkheid
Voor verlies, diefstal of vermissing van goederen, materiaal of persoonlijke eigendommen is de 
organisatie niet aansprakelijk. Waardevolle spullen kunnen, mits van geringe omvang, in bewaring 
worden gegeven bij het wedstrijdsecretariaat. 
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedruimtes!

Verantwoording
Iedere deelnemer neemt op eigen verantwoording deel aan de wedstrijd.

Goedkeuring
Met gemeente en provincie is afstemming geweest en zijn afspraken gemaakt over 
gebruikmaking van de openbare weg.

Voor elke start zal een briefing met wedstrijdinformatie worden gehouden.

Keuring waterkwalitieit
De waterkwaliteit zal begin juni (bacteriologisch) gekeurd worden door een officieel bevoegde 
instantie. Er zal alleen worden gezwommen als het zwemwater is goedgekeurd. De recente 
informatie hierover alsmede de watertemperatuur treft u aan op de website.

Parc fermé (wisselzone)
Wat is parc fermé?
Een parc fermé is een afgesloten gebied waar de fietsen in worden gestald en waar de wissels 
plaatsvinden van zwemmer naar fietser en van fietser naar loper. De jeugd mag in parc fermé 
tijdens het omkleden worden geholpen door een ouder (voorzien van een startnummer op de 
arm). Er is in het parc fermé een tent voor het omkleden. De fiets kan alleen worden opgehaald 
op vertoon van het startnummer. 

Het parc fermé is alleen toegankelijk voor deelnemers, juryleden, leden van de organisatie en 
degenen die voorzien zijn van een startnummer op de arm. 
De jeugd heeft een eigen parc fermé gelegen tussen de sporthal ‘de Iehal’ en de 

Het adres voor iedereen om op een verantwoorde manier hard te lopen.
Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.

Ook voor uw Personal Coaching en bedrijfsbegeleiding.
Specifiek voor de diverse evenemeneten bij U in de buurt.

Loopgroepen in Dokkum, Burgum, Eastermar, Ferwert, Oosternijkerk, Anjum, 
Holwerd en Zwaagwesteinde

www.lopenmethugo.nl • 06-38220546 • 0511-424317 • info@lopenmethugo.nl

Starttijd

14.45 uur

14.00 uur

13.15 uur

12.15 uur

11.15 uur

10.20 uur

10.00 uur



Programma	  Powerbar	  Triatlon	  Friesland	  (nieuw)	  
	  
	  

Vanaf	  11.15	  uur	  zijn	  de	  starttijden	  aangepast!!!!!	  

Starttijd	   Categorie	   Startnummer	   Kleur	  badmuts/	  
op	  startnummer	  

10.00	  uur	   Kids/korte	  
afstand	  
	  

K850	  tem	  K899	   	  
	  
	  

10.20	  uur	   Jeugd/	  lange	  
afstand	  
	  

J	  800	  tem	  J	  849	   	  

11.15	  uur	   Sprint	  Heren	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dames	  

H	  250	  tem	  H399	  	  
	  
D	  400	  tem	  D499	  	  

	  

11.15	  uur	   Sprint	  
	  
	  

E	  100	  tem	  E	  130	  
(Estafette)	  

	  

12.15	  uur	   3e	  Divisie	   501	  tem	  624	  
	  
	  

Badmuts	  met	  
opdruk	  
	  `3e	  divisie`	  

13.15	  uur	   1e	  Divisie	  
heren	  
	  

1	  tem	  92	   Decals,	  badmuts	  
met	  opdruk	  	  
`1e	  divisie`	  	  

14.00	  uur	   1e	  Divisie	  
dames	  
	  

1	  tem	  60	   idem	  

14.45	  uur	   Olymp.	  Heren	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dames	  

H	  650	  tem	  H	  799	  	  
	  
D900	  tem	  D	  949	  	  

	  

14.45	  uur	   Olympisch	  
	  
	  

E	  200	  tem	  E230	  
(Estafette)	  

	  

	  






















