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Wedstrijdformat 
 
 
Ochtendserie 

● Jeugd en junioren racen in de ochtend een individuele supersprint over 250 meter 
zwemmen, 6,7 km fietsen en 1,5 km hardlopen. 

● Er wordt middels een ‘tijdritstart’ gestart, waarbij er iedere 10 seconden een atleet vertrekt 
voor zijn / haar race tegen de klok. 

● Deze wedstrijd is een non-stayer wedstrijd. 
● De vier categorieën (jeugd en junioren, jongens en meisjes) starten gemixt door elkaar; het 

lot bepaalt de startvolgorde. 
● Er wordt per categorie een einduitslag opgemaakt over de ochtendserie en de top 3 in elke 

categorie wordt gehuldigd. 
● De ochtendserie telt mee voor zowel het individuele als verenigingsklassement. 

 
Middagserie 

● Jeugd en junioren racen in de middag in teamverband een ‘team time trial’ (ploegentijdrit) 
over 250 meter zwemmen, 6,7 km fietsen en 1,5 km hardlopen.  

● In een team time trial probeert een team atleten samen een zo snel mogelijke tijd neer te 
zetten. Atleten mogen elkaar onderweg duwen / helpen bij het zwem- en looponderdeel. Op 
het fietsonderdeel is onderling contact niet toegestaan. Stayeren binnen het team is 
toegestaan; stayeren bij andere teams is niet toegestaan. 

● Er wordt middels een ‘tijdritstart’ gestart, waarbij er iedere 90 seconden een team vertrekt 
voor hun race tegen de klok. 

● Ieder team bestaat uit minimaal en maximaal drie atleten van dezelfde vereniging. 
● De eindtijd van de tweede atleet van het team bepaalt de eindtijd van het team (dit maakt 

dat eventuele pech / uitval onderweg kan worden opgevangen). 
● Als een atleet zijn / haar team niet (meer) kan volgen, mag hij / zij de wedstrijd wel afmaken. 
● Zowel jongens en meisjes, als jeugd en junioren kunnen binnen een team worden gemixt. 
● De teams worden samengesteld op basis van de uitslag in de ochtendserie. De snelste drie 

atleten van een vereniging (ongeacht geslacht en leeftijd) vormen samen een team, de 
volgende drie een tweede team, de volgende drie een derde team, enzovoorts.  

● De teams met de minst snelle atleten uit de ochtendserie starten eerst, de teams met de 
snelste atleten uit de ochtendserie als laatst. 

● Iedere vereniging mag zoveel teams formeren als mogelijk is op basis van het aantal starters 
in de ochtend. Voorbeeld: in de ochtend starten er 7 jongens en 4 meisjes van een bepaalde 
vereniging. Deze club kan in de middag drie verenigingsteams (de snelste 9 atleten) laten 
racen. 

● Er wordt een einduitslag opgemaakt en de top 3 van de middagserie wordt gehuldigd. 
● De middagserie telt alleen mee voor het verenigingsklassement. Er worden punten aan alle 

teams toegekend op basis van de ranking in de middagserie. (De punten voor het totaal 
aantal startende atleten per club worden in de ochtendserie al vergeven.) 
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