Jeugd- en juniorencircuit | Mixed team-relay Rotterdam
Op zondag 26 juni staat het altijd spectaculaire teamformat ‘mixed team relay’ (MTR) op het
programma. Een team bestaat uit twee jongens en twee meisjes. Om beurten (in estafettevorm)
leggen zij 300 m zwemmen, 5 km fietsen en 1,5 km hardlopen af. In een speciale ‘relay-zone’ tikt de
eerste atleet (jongen) na het looponderdeel de tweede atleet (meisje) aan, die tikt op haar beurt de
derde atleet (jongen) aan, en die tikt de vierde (meisje) aan. Het team waarvan de vierde atleet als
eerste over de finish komt, wint de wedstrijd.
Alle teams strijden om punten voor het verenigingsklassement, waarbij zowel het aantal atleten dat
meedoet, als de klassering die een team behaalt van invloed is op de uiteindelijke score.
Verenigingen met te weinig atleten en individuele atleten zonder NTB-vereniging kunnen ook
meedoen, omdat een team ook kan bestaan uit atleten van verschillende verenigingen.
Naast de strijd om de dagzege en de punten in het verenigingsklassement is de wedstrijd ook het
kwalificatiemoment voor ambitieuze teams die zich willen plaatsen voor het ‘EK MTR voor clubs’, dat
Europe Triathlon op 27-28 augustus in Banyoles (Spanje) organiseert (let op: eerder werd 10
september gecommuniceerd, deze datum is gewijzigd).
We zetten de spelregels rondom deze wedstrijd voor jullie op een rij.
Teamsamenstelling
Een team bestaat uit atleten in de leeftijdscategorie 10+ t/m 18+, twee jongens en twee meisjes.
Er mag naar eigen inzicht worden gemixt met jeugd en junioren. Een team kan dus bestaan uit vier
junior atleten, vier jeugd atleten of een willekeurige mix van die beide. De startvolgorde is ‘jongen –
meisje – jongen – meisje’ en wordt bij inschrijving door het team bepaald.
Wanneer een vereniging geen (extra) team meer kan opstellen met twee jongens en twee meisjes
zijn anders samengestelde teams ook toegestaan. Bijvoorbeeld een mix van twee jongens en twee
meisjes met atleten van verschillende verenigingen. Of met atleten die geen eigen vereniging
hebben. En ook een mix van drie jongens en één meisje, of drie meisjes en één jongen of eventueel
zelfs vier jongens of vier meisjes van dezelfde vereniging, of zelfs van verschillende verenigingen (of
individuele atleten). Kortom: iedereen kan meedoen!
Dagklassement en kwalificatiemogelijkheid
Alle teams die bestaan uit twee jongens en twee meisjes strijden mee om de podiumplekken (goud,
zilver, brons) in het dagklassement. Ook als dit team bestaat uit atleten van verschillende
verenigingen. Alleen teams die bestaan uit twee jongens en twee meisjes én waarvan alle vier de
atleten voor dezelfde vereniging uitkomen (lees: uiterlijk 27 maart 2022 (start van het JJC-seizoen)
een jeugdlicentie hebben bij die vereniging), maken kans op kwalificatie voor het EK MTR voor clubs.
De twee snelste teams die hieraan voldoen kwalificeren zich.
Puntentelling verenigingsklassement
Alle atleten doen mee in de verdeling van de punten voor het verenigingsklassement.
Net als in iedere individuele wedstrijd in het Jeugd- en juniorencircuit worden alle voor een
vereniging startende atleten opgeteld (ongeacht in welk team zij starten). De vereniging met de
meeste atleten aan de start krijgt 15 punten, de vereniging daaronder krijgt er 13, daarna 11, 10, 9, 8
en zo verder naar beneden tot minimaal 1 punt. Meer uitleg over deze puntentelling lees je hier.
Daarnaast verdienen de verenigingsteams punten voor de behaalde klassering. Er wordt een
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geschoond klassement gemaakt met alleen de teams die én bestaan uit twee jongens en twee
meisjes én waarvan alle vier de atleten voor dezelfde vereniging uitkomen.
In dit geschoonde klassement zijn de volgende punten te verdienen:
Positie
1
2
3
4
5 en
verder

Punten
7
5
3
2
1

Startgerechtigdheid in combinatie met de Teamcompetities Triathlon
Op 25 juni (de dag voor de MTR) zijn er in Rotterdam wedstrijden binnen de Eredivisie (standaard
afstand) en 1eDivisie (sprint afstand), waarbinnen junioren ook startgerechtigd zijn. Bij voorkeur
maakt een junioratleet een keus tussen ofwel Teamcompetities, ofwel het Jeugd- en juniorencircuit.
Vanuit de verschillende belangen die er zijn, kunnen we ons voorstellen dat dit in sommige gevallen
lastig is. We vragen coaches en atleten in zo’n geval heel zorgvuldig af te wegen of het verstandig is
om een junior atleet dit weekend twee keer te laten starten, daarbij getraindheid, fitheid en
belastbaarheid in het oog houdend.
Volgens de spelregels van World Triathlon is het toegestaan om in één weekend een sprintafstand en
een MTR te racen. Een standaard afstand en een MTR mag alleen in één weekend als de afstand van
de MTR maximaal 300m – 8km – 2km is (wat in Rotterdam zo is). Op de standaard afstand is
deelname alleen toegestaan voor de oudere junioren (geboortejaren 2003 en 2004).
Voor de jongere junioren (geboortejaren 2005 en 2006) geldt in de Teamcompetities de regel dat zij
niet startgerechtigd zijn als er in hetzelfde weekend een JJC-wedstrijd is (artikel 7.3b uit het
competitiereglement). Deze laatste regel is bewust ingesteld om te voorkomen dat deze atleten twee
keer in één weekend (moeten) racen en voorkomt een ingewikkelde afweging tussen individueel
belang (JJC) en teambelang (Teamcompetities). Omdat het in dit bijzondere weekend in beide
wedstrijden om een teambelang gaat, geven we de jongere junioren de vrije keus in welke
competitie ze willen starten (maximaal één start). Samenvattend betekent dit dat:
●
●

Geboortejaren 2005 en 2006 óf op zaterdag in de 1eDivisie, óf op zondag in het Jeugd- en
juniorencircuit kunnen starten.
Geboortejaren 2003 en 2004 op zaterdag in de 1eDivisie óf Eredivisie kunnen starten en zij
(mits belastbaarheid en gezond verstand dit toelaat) op zondag in het Jeugd- en
juniorencircuit kunnen starten.

DSQ, DNF en DNS
Binnen de team-relay heeft een individuele DSQ of een individuele DNF gevolgen voor het
teamresultaat. Voor de gevolgen voor de klassering van het team verwijzen we naar het
competitiereglement van de Teamcompetities Triathlon: artikel A.3, lid 1b en 2a, 2b en 2c.
Om het sportplezier van het hele team ondanks pech (of een overtreding) van één atleet zo groot
mogelijk te houden, is het de volgende atleten wel toegestaan om de wedstrijd af te maken. Dit zal
op aangeven van de jury gebeuren. Een team dat door pech een DNF-klassering krijgt en de race
afmaakt, telt wel mee in het hierboven genoemde geschoonde klassement voor de punten voor het
verenigingsklassement. Een team dat door een overtreding een DSQ-klassering krijgt niet.
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Tips
Overleg met je trainer(s) en clubgenootjes hoe jullie de teams gaan samenstellen en spreek af wie de
inschrijving regelt. Hoe de inschrijving werkt? Dat lees je hier: https://bit.ly/3PduVGM
Ben je nog geen lid van een vereniging en wil je wel graag meedoen? Zoek contact met andere
triatleten en kijk wat er mogelijk is. Kom je er niet uit? Schakel gerust onze hulp in: mail naar
christie.brouwer@triathlonbond.nl en we kijken wat we voor je kunnen betekenen.
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