Leuven City Triatlon (non-drafting)
Zondag 17/5/2020 – start 11u00
Parking
Het Ladeuzeplein in Leuven staat centraal in onze triatlon. De atleten melden zich daar aan, plaatsen er hun
loopschoenen (2e wisselpark), de aankomst is ook daar voorzien en er is eten en drank voor de toeschouwers.
Aan het Ladeuzeplein bevindt zich een ondergrondse betaalparking. Andere parkeermogelijkheden zijn beschikbaar
op de website van Stad Leuven, via Leven/Mobiliteit en openbare werken/Parkeren/Parkings. Buiten deze parkings
kan er natuurlijk ook in de straten van Leuven geparkeerd worden.

Inschrijvingen
Inschrijvingen en betalingen verlopen uitsluitend online.
Er is een prioritaire inschrijvingsperiode voor licentiehouders en lokale bewoners van 1 maand.

Individuele deelnemers
Teams

Tot en met 31/3
65
120

Van 1/4 tot en met 13/5 – 22u
80
150

Atleten die lid zijn van de VTDL/LBFTD, kunnen zich inschrijven via hun persoonlijke VTDL-account. Een alternatief is
om rechtstreeks in te schrijven via de wedstrijdkalender maar dan moeten alle gegevens opnieuw worden
ingegeven. Eenmaal ingeschreven, ontvangt u een automatische bevestigingsemail op het email adres dat u bij de
registratie opgegeven heeft. De bevestiging kan u ook controleren via uw persoonlijke VTDL-account of bekijk de
online deelnemerslijst.
Op de wedstrijddag zelf:
Het secretariaat bevindt zich bovenaan op het Ladeuzeplein naast de grote tent en is doorlopend open vanaf 8u00
tot het einde van de wedstrijd.
Alle atleten gebruiken een herbruikbare chip (met enkelband) van de organisatie voor de elektronische
tijdregistratie.

Opgelet: Online inschrijvingen worden afgesloten als maximumaantal deelnemers bereikt is (500) of ten
laatste op 13/5 om 22u00.
Afmeldingen
Gelieve ons op de hoogte te houden van eventuele afmelding vóór de wedstrijd. Bij vertoon van een doktersattest
(ten laatste op het atletensecretariaat de dag van de wedstrijd) wordt het inschrijvingsgeld -15 Euro terugbetaald.
Gelieve bij het doorsturen van het doktersattest uw rekeningnummer te vermelden.

Reglementen
Voor de internationale (ITU) en de Belgische Sportreglementen verwijzen we naar de website van de VTDL.
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Iedere atleet verbindt er zich toe bij zijn inschrijving akkoord te gaan met deze reglementen en het reglement van de
organisatie.

Kleedkamers
Vanaf 12u00 kunnen atleten gebruik maken van de kleedkamers van de sporthal De Rijschool, in de Rijschoolstraat
21. De weg naar de kleedkamers staat aangegeven vanaf het atletensecretariaat.
In beide wisselzones is sanitair voorzien.

Wisselzones
Er zijn twee wisselzones; één aan de zwemstart, Kolonel Begaultlaan 85, 3012 Wilsele (Leuven) en één op het
Ladeuzeplein te Leuven.
De wisselzone op het Ladeuzeplein is geopend vanaf 8u00. Hierin plaatsen de atleten hun loopschoenen alvorens
naar de zwemstart te vertrekken. In dit wisselpark moet ook bij voorkeur een opbergbox geplaatst worden, zonder
merktekens, afmetingen maximum L45XB35XD25. Een opbergbox die niet aan deze voorwaarden voldoet is niet
toegelaten. De Technical Officials houden hierop streng toezicht!
De wisselzone aan de zwemstart is geopend vanaf 9u00. De atleten ontvangen bij de aanmelding een genummerde
plastic zak. Hierin moeten ze na het zwemmen al hun materiaal (wetsuit, badmuts, zwembril) steken en dit wordt
dan door de organisatie naar het wisselpark op het Ladeuzeplein vervoerd.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van materiaal.

Zwemmen: 750 m
Atleten begeven zich op eigen kracht naar de zwemstart, die 2 km verwijderd is van het secretariaat (Ladeuzeplein).
Voor de supporters (zonder fiets) er is een pendeldienst (bussen) voorzien die hen naar de zwemstart brengt. Na de
zwemproef brengen deze bussen de supporters terug naar het Ladeuzeplein.
Zwemparcours komt online op de website www.tdleuven.be en dient door alle deelnemers te zijn gekend.

Fietsparcours: 40 km
Het fietsparcours verloopt in wijzerzin (1 aanloopstrook en 3 ronden). Er zijn 4 passages in de Bondgenotenlaan. Na
de 4de passage in de Bondgenotenlaan slaan we linksaf in de Vital Decosterstraat richting Wisselzone 2.
Er is geen bevoorrading tijdens het fietsen.
Het fietsparcours is verkeersluw. Het verkeersreglement dient te allen tijde door de deelnemers te worden
gerespecteerd!
Fietsparcours komt online op de website www.tdleuven.be en dient door alle deelnemers te zijn gekend.

Loopparcours: 10 km
Het loopparcours bestaat uit 4 ronden. Er zijn 4 passages aan het Ladeuzeplein. Er is 1 bevoorrading per loopronde.
Loopparcours komt online op de website www.tdleuven.be en dient door alle deelnemers te zijn gekend.
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Bevoorrading lopen
Het is voor toeschouwers verboden om atleten tijdens de wedstrijd te bevoorraden.
Per loopronde is er 1 bevoorradingspost.
De bevoorrading zal in overeenstemming zijn met de reglementen van de stad Leuven en van de organisatie die op
dat ogenblik van kracht zijn tijdens de ganse wedstrijd (zwemmen, fietsen en lopen). Stad Leuven gaat voor 100%
recyclage bij alle organisaties in de stad.
De reglementen van de stad Leuven hieromtrent zullen waarschijnlijk pas begin 2020 gepubliceerd worden. We
bezorgen alle ingeschreven deelnemers de info hierover via e-mail ten laatste een week voor de wedstrijd.

Prijsuitreiking
Voor de eerste drie atleten in het overall klassement is er een podium voorzien enkele minuten na de aankomst van
de derde atleet in de betreffende categorie. Er is geen andere prijsuitreiking voorzien.
De geldprijzen worden op de rekening van de atleet gestort.
In geval van dopingcontrole kan de organisatie wachten tot de resultaten bekend zijn vooraleer het prijzengeld te
storten.
De atleet verbindt er zich toe om deze geldprijs terug te storten bij een eventueel positief dopingresultaat indien het
prijzengeld al betaald werd.
Overall klassement
HEREN

Klassement per categorie
H/D18, H/DU23, H/D40, H/D50, H/D60

DAMES
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