
 

Procedure inschrijving World Triathlon wedstrijden 

Aanmelden en afmelden 
 
Het aanmelden voor alle internationale wedstrijden gaat via mijn.triathlonbond.nl. De atleet kan op 
de wedstrijdkalender de wedstrijd zoeken en zich vervolgens daar inschrijven en indien nodig 
betalen. Staat de internationale wedstrijd (buiten Europa) niet op mijn.triathlonbond.nl kalender 
dan kan een worden gestuurd met het verzoek tot inschrijving: topsport@triathlonbond.nl 

 

Uiterlijk 40 dagen voor de wedstrijddatum moet de aanmelding binnen zijn en zal de atleet door 
de NTB worden ingeschreven. Afmeldingen voor een wedstrijd moet de atleet z.s.m. sturen naar 
bovenstaande topsport mailadres. Let hierbij wel op onderstaande regels van de World Triathlon. 

 
Belangrijke regels m.b.t. de inschrijvingen van World Triathlon Championship Series 
(WTCS), World Triathlon Para Series (WTPS), WK, EK, Worldcup en Europe Triathlon- 
junior cup 

 
Iedere atleet moet een sportmedisch onderzoek ondergaan en een verklaring laten tekenen door 
een sportarts. Op de laatste bladzijde van dit document staat het formulier wat noodzakelijk is. 
Zonder dit formulier wordt de atleet niet ingeschreven voor een internationale wedstrijd. 

 
Uiterlijk 30 dagen voor de wedstrijddatum kan de atleet zich afmelden zonder consequenties van 
een penalty. 

 
Wanneer de atleet te laat afmeldt, later dan de 30 dagen grens voor de race, krijgt de nationale 
federatie (de NTB) een penalty en wordt gekort op een plek in de volgende evenementen. Dit kan 
één keer zonder penalty en bij para maximaal drie keer zonder penalty. 

 
Als de atleet zich te laat afmeldt - d.w.z. maandag na 13.00u GMT voor het komende raceweekend 
- dan kan de atleet in datzelfde weekend en het weekend daaropvolgend nergens anders meer 
internationaal racen. Voor het 2e weekend kan de NTB een ‘joker’ inzetten. 

 
Wanneer de deelname aan de volgende races in gevaar komt voor een Nederlandse atleet zal dit 
altijd eerst de atleet zijn die te laat heeft afgezegd en niet een atleet die op tijd heeft afgezegd. Dit 
geldt ook als dit afzeggen vanwege een blessure is. 

 
Als de atleet niet bij de ‘fysieke’ briefing is, zonder voorafgaande kennisgeving bij de Technical 
Delegate, krijgt de NF een startplek minder bij de volgende race. 

 
Voor WTS / WK / WC / EK / WPS en WC para geldt dit voor de twee volgende wedstrijden waarvan 
al een startlijst is. Voor de Europe Triathlon cups voor de startlijsten die de komende 30 dagen 
gemaakt worden en voor junior cups voor de twee volgende wedstrijden waarvan de startlijst 
gemaakt wordt. 

 
Jokers 
Deze mogen ingezet worden bij een race waarvoor de NF eigenlijk een reductie had of om een 
atleet toch mee te laten doen als die een penalty had voor het 2e weekend. 
- Als de NF meerdere reducties heeft dan worden deze bij elkaar opgeteld, als ze elkaar 

overlappen. 
- De joker moet binnen 48 uur ingezet worden na de bekendmaking van de penalty. 
- De NF’s krijgen altijd minimaal 1 startplek. 

 
Wanneer worden de startlijsten bekend: 
De startlijsten worden op eerste dinsdag 30 dagen voor de wedstrijddag bekend gemaakt. Aan de 
hand van de World Ranking wordt de startlijst opgemaakt. Als er geen World Ranking is, wordt 
gekeken naar de junior ranking. 

 
Wanneer ontvangt de NF eventuele wildcards: 
28 dagen voor de wedstrijd. Een wildcard kan niet het quota van het land uitbreiden. 
Tussen het maken van de startlijst en het uitreiken van de wildcards komen er geen andere atleten 
op de startlijst. 



 

 
 

Tot wanneer kan de NF atleten van de startlijst verwijderen: 
Uiterlijk tot maandag 13:00u GMT voor het evenement, als het later is dan kan de atleet 30 dagen 
lang niet aan wedstrijden deelnemen. 

 
De ‘fysieke’ briefing is verplicht, als deze wordt georganiseerd! Indien je zonder geldige reden 
afwezig bent, wordt de atleet van alle start en wachtlijsten verwijderd voor de volgende 30 dagen. 
Wanneer de atleet te laat is op de briefing of met een geldige reden afwezig is en dit vooraf gemeld 
is bij de Technical Delegate, moet je als laatste plaatsnemen op het ponton. 

 
48 uur voor de briefing komen er geen atleten meer op de wachtlijst. Startplekken die ontstaan 24 
uur voor de briefing worden ingevuld met wachtlijst atleten die aanwezig zijn op de fysieke 
briefing. 

 
Als de atleet bij de briefing ziek of geblesseerd is, dan moet de atleet met een doktersverklaring 
naar de briefing. Na goedkeuring van de medical delegate en als die er niet is door de Technical 
Delegate in samenspraak met de aanwezige dokter, krijgt de nationale federatie geen penalty, de 
atleet krijgt een DNS. 

 
De uitgebreide criteria voor deelname aan de wedstrijden zijn na te lezen op site van world 
triathlon. 

 
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Qualification_Rules_and_Procedures_202 
11218.pdf 



 

 

Medische test 
 
Preventief sportmedische screening / onderzoek 

 
World Triathlon voorwaarden deelname internationale World Triathlon wedstrijden 
Achtergrond: 
World Triathlon stelt een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek als voorwaarde voor 
deelname aan World Triathlon wedstrijden. Dit geldt voor junioren, onder-23, elite en 
paratriatleten. Het is de verantwoordelijkheid van de atleet om een sportmedisch onderzoek door 
een sportarts te laten verrichten Het is de verantwoordelijkheid van de NTB om bij aanmelding van 
atleten voor internationale wedstrijden aan de World Triathlon te bevestigen dat alle aangemelde 
atleten het preventief sportmedisch onderzoek hebben ondergaan. De achtergrond achter deze 
verplichte screening is dat men het voorkomen van acute hartdood onder (jonge) sporters wil 
terugdringen, op basis van aanbevelingen vanuit het IOC. 

 
Wat wil de World Triathlon? 
De World Triathlon stelt drie zaken verplicht: 
1. Het invullen van een vragenlijst door de atleet. Het is vertrouwelijke informatie. De World 
Triathlon en de NTB zullen nooit naar deze informatie vragen. Zo’n vragenlijst naar risicofactoren 
naar hart- en vaatziekten is deel van een algemeen sportmedisch onderzoek door Nederlandse 
sportartsen (Lausanneprotocol). Elke sportartsenpraktijk gebruikt zijn eigen lijst. Deze kan de 
atleet thuis invullen en aan de sportarts geven of vult de sportarts samen met sporter in. 
2. Lichamelijk onderzoek door de sportarts (auscultatie van het hart, bloeddruk, pulsaties (radiaal 
en femoraal), inspectie op tekenen van Marfan. 
3. Een hartfilm in rust (12-kanaals ECG). 
Atleten met een verhoogd risico (op basis van afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, ECG of op 
basis van de vragenlijst) worden doorverwezen naar een hartspecialist (cardioloog) voor nader 
onderzoek. 

 
Wat moet je als atleet regelen? 
Maak een afspraak met je sportarts. Feitelijk zullen bovenstaande zaken normaal deel uitmaken 
van elke algemeen sportmedisch onderzoek bij een sportarts. Elk jaar moet je opnieuw deze check 
doen. Vul de vragenlijst thuis in en bespreek deze met hem/haar. Een algemeen sportmedisch 
onderzoek is om meer redenen belangrijk voor jou als topsporter (o.a. blessurepreventie, 
prestatiegedrag) dan enkel de reden waarom de World Triathlon dit verplicht stelt. 
Vraag de sportarts om de verklaring op de volgende pagina te tekenen. Deze verklaring stuur je 
naar de topsportmedewerker van de NTB (topsport@triathlonbond.nl). 

 
Wat moet de sportarts doen? 
De sportarts kan zeer waarschijnlijk de normale procedure en onderzoeken doen. Vriendelijk 
verzoek om de verklaring te tekenen, het is een vereiste van de World Triathlon organisatie dat de 
sporter jaarlijks op bovenstaande zaken wordt gecontroleerd. 



 

 

Medical certificate 

 
I [name doctor] 

 
certify that the medical examination of 

 
 

[name athlete] 
 
born on: 

 
 

[date of birth] 
 
 

revealed no contra indications for participating in triathlon competitions. 
 
The athlete underwent his/her sportmedical examination, including 12-lead rest ECG 

on: 

 

[date] 
 
 
 
 

[date and city of signature] 
 
 
 
 

[signature] 
 
 
 
 

[stamp] 


