BRIEFING jeugd - Eliminator
Triatlon Weekend Viersel - 29 augustus 2020
Toelichting concept Eliminator
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•
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•

Al de jeugdreeksen zullen samen van start gaan in de eerste race
Er zullen 3 korte races met een pauze van 10 min
Na de eerste reeks gaan de beste 70% jongens en meisjes naar de volgende reeks, ongeacht
de leeftijdscategorie. Na de tweede reeks is dit slecht 50% die door mag
De afstand per reeks bedraagt 250m zwemmen, 5km fietsen en 1,5km lopen
Het wordt dus een afvallingswedstrijd, waarbij iedereen zeker één reeks kan afleggen, maar
sommige zullen 2 of 3 races kunnen/moeten doen om zo de uitslag te bepalen
De pauze tussen de wedstrijden bedraagt slechts 10 minuten na aankomst van de eerste
finisher. Dit zou juist voldoende moeten zijn om alles terug op de plaats te leggen in de
wisselzone en zich naar de startlijn te begeven
De organisatie verzamelt de atleten die door mogen naar de volgende reeks aan de finshzone
Elke atleet die door mag kan uiteindelijk zelf beslissen om niet meer te starten in de
volgende race. Een vrijgekomen plaats gaat dan naar de eerst volgende afvaller
Elke atleet krijgt 3 stickers met het startnummer. Deze worden geplaatst op helm, fiets en
opbergbak
Elke atleet voorziet zelf een opbergbak om in de wisselzone te plaatsen
Al het materiaal dient steeds in de bak geplaatst te worden
Verder gelden de sportieve reglementen van 3BE

Uitslag
•
•
•
•
•

De behaalde eindplaats telt voor de uitslag, niet de best behaalde tijd. Het zou dus goed
kunnen dat je een heel sterke tijd neerzette in de eerste reeks, maar niet als eerste finisht in
de laatste reeks en zo toch niet de overwinning mee naar huis neemt
Er wordt een afzonderlijke uitslag per categorie en geslacht opgemaakt, alsook een overall
uitslag
Tactisch vermogen is belangrijk om deze wedstrijd te kunnen winnen
Iedereen maakt dus kans om de overwinning mee naar huis te nemen
Wees op je hoede en race voor dé beste plaats die in jouw mogelijkheid ligt

Tips
•
•

Voorzie voldoende materiaal om 3x te starten (bv. rekkers om je fietsschoenen te
stabiliseren)
Niet iedereen moet op de eerste rij starten. Ken je capaciteiten !!

