Podiumbonus regelingen
De NTB wil de atleten belonen die een podiumplaats behalen op een internationaal
kampioenschap en hiermee zichzelf, maar ook onze sport en onze partners goed in beeld
brengen. Er zijn wel enige voorwaarden en die staan onder de tabel beschreven.
Een medaillebonus is te verdienen met podiumplaatsen bij de volgende wedstrijden:
•

Olympische Spelen (individueel en team relay*)
o ° 1e € 3.000
o ° 2e € 2.000
o ° 3e € 1.000
o *Bij deelname met een team wordt het bedrag gedeeld door de vier
deelnemende teamleden.

•

Paralympische Spelen
o ° 1e € 3.000
o ° 2e € 2.000
o ° 3e € 1.000

•

World
mixed
o
o
o
o

•

WK Paratriathlon, World Triathlon WK long distance elite, ironman Hawaii.
o ° 1e € 2.000
o ° 2e € 1.250
o ° 3e € 750

•

WTS triathlon, WK triathlon OD o.23 en WJK sprint triathlon, EK paratriathlon, EK
triathlon elite standard en sprint, EK triathlon o.23 en EJK triathlon, World Triathlon
WK duathlon standard elite (10-40-5):
o ° 1e € 1.000
o ° 2e € 750
o ° 3e € 500

Triathlon Championship algemeen klassement na de Grand Final en WK
team relay.
° 1e € 3.000
° 2e € 2.000
° 3e € 1.000
*Bij deelname met een team wordt het bedrag gedeeld door de vier
deelnemende teamleden.

Algemene voorwaarden uitbetaling bonus
• Atleet stuurt zijn/haar declaratie naar Marloes Pleijte binnen 30 dagen na behalen
van de prestatie. Uitbetaling van de bonus geschiedt door de NTB 30 dagen na het
insturen van de declaratie.
• Bedragen zijn inclusief BTW.
• Een atleet die positief getest wordt op doping en geschorst c.q. uitgesloten wordt
van racen voor de World Triathlon, Europe Triathlon, NTB en Ironman en een bonus
heeft ontvangen van de NTB in het afgelopen jaar moet het volledige bedrag
terugbetalen binnen 30 dagen na het schriftelijke verzoek van de NTB.
• Om in aanmerking te komen voor de bonus dient de Nederlandse atleet
#TriathlonNL #TeamNL #LimburgTriathlon uit te dragen op social media en de
TriathlonNL kleding te dragen tijdens onderstaande evenementen zonder
uitzonderingen:
• Alle World Triathlon evenementen
• Alle Europe Triathlon evenementen;
• Alle Ironman evenementen;

