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Beste Atleten,

Een zeer warm welkom op Challenge Geraardsbergen 2018! Na een zeer geslaagde eerste editie vorig jaar mag ik u allen
uitnodigen naar de tweede editie van dit spectaculaire sportevenement met tal van wedstijden en randanimatie. De stad
Geraardsbergen en de ruimere regio bieden een fantastisch decor voor dit uniek sportevenement. Ik was dan ook
verheugd Geraardsbergen te mogen verwelkomen in de Challenge Family en de lokale organisatie bewees meteen dat
Geraardsbergen een sportieve meerwaarde biedt aan dit Europees netwerk.
De sportieve route voltrekt zich in een adembenemend decor. Zowel de ruime regio als de historische stad speelt al zijn
troeven uit. Voor de atleten betekent de Muur het summum voor het leveren van een heroïsche sportieve prestatie.
Vorig jaar had ik zelf de kans een paar keer op de Muur te rijden tijdens één van de randactiviteiten "3 uur De Muur". Dit
is
één
van
de
meest
onvergetelijke
momenten
in
mijn
sportieve
leven.
Wie van fietsen houdt, moet Geraardsbergen zien en de legendarische Muur beklimmen. Challenge Geraardsbergen biedt
junioren, kinderen, gezinnen en sporters van alle niveaus en leeftijden de kans om de finishlijn te halen.
De stad Geraardsbergen en het team van Challenge Geraardsbergen leveren gepassioneerd werk om de atleten een
geweldige ervaring en een fantastisch sportief weekend te bezorgen. Maar Challenge Geraardsbergen is maar mogelijk
dankzij de onbaatzuchtige inzet van honderden vrijwilligers, de talrijke sponsors en de lokale gemeenschap.
Ik weet zeker dat we weer een geweldig sportief weekend tegemoet gaan in Geraardsbergen. De wedstrijden zijn uitdagend en de organisatie is uitstekend. Zowel de Muur als de finishlijn behoren totn de levendigste plekken in de hele
reeks van Challenge Family. Geniet ervan!
Met de stad Geraardsbergen, al onze partners, sponsors, media, dienstverleners en vooral met de hardwerkende
vrijwilligers nodigen we iedereen uit om de triatlonsport te vieren.
Namens de Challenge Family wens ik u, uw vrienden en families een veilig en succesvol sportief weekend en een
aangenaam verblijf tijdens Challenge Geraardsbergen.
#SEEYOUATTHEFINISHLINE

Zibi Szlufcik
CHALLENGEFAMILY CEO
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Beste sportvrienden,

Tijdens het weekend van 9-10 juni 2018 staat Geraardsbergen opnieuw volledig in het teken van de sport, want voor de
2e maal organiseren we dan de internationale triatlon “Skoda Challenge Geraardsbergen”. De eerste editie vorig jaar
werd fel gesmaakt door de deelnemers en door de toeschouwers.
Op zaterdag 9 juni vinden verschillende kleinere evenementen plaats, zoals de “Challenge Women Run”, een aanrader
voor elke vrouw die 6km wil lopen of wandelen. Of de “Challenge Swim”, een openwater zwemwedstrijd. Wie van een
uitdaging houdt, kan ook deelnemen aan de “3u van de Muur”, namelijk in 3u zoveel mogelijk over de Muur fietsen.
Op zondag vindt dan de echte apotheose plaats, de start van de 2e internationale triatlon op grondgebied
Geraardsbergen.
Vorig jaar was de spanning te snijden tijdens de start op het strand van het recreatiedomein de Gavers.
Elke deelnemer stond -ook letterlijk- te springen om aan deze uitdagende, maar prachtige triatlon te beginnen. De
fietstocht, met verschillende passages over onze mythische Muur, was voor velen onvergetelijk en ook de echte
“challenge” van de dag.
En alsof dat nog niet voldoende was, eindigden ze met een mooie looproute in ons historisch stadscentrum. Ook dit jaar
staat de atleten dezelfde opdracht te wachten en zullen ze opnieuw tot het uiterste gaan om op onze Markt over de
finishlijn te lopen.
We verwachten opnieuw veel enthousiaste toeschouwers, die op en rond het parcours zullen genieten van de wedstrijd
en randanimatie. Kortom, het wordt opnieuw een internationaal volksfeest !

Guido De Padt
Mayor, City Of Geraardsbergen

Véronique Fontaine
Alderwoman Of Sport, City Of Geraardsbergen
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2018 !

Toen we vorig jaar onze eerste editie afsloten waren we blij verrast door jullie vele positieve reacties. Nooit hadden we
gedacht dat de wedstrijd zo in de smaak zou vallen.
Onze uitdaging is om het dit jaar minstens beter te doen. We hebben geluisterd naar de tips die we kregen van de medewerkers en atleten. Op vele vlakken zijn er kleine wijzigingen om alles vlotter te laten verlopen. En op de markt werken
we dit jaar met een nieuwe aankomstzone, die de toe- schouwers nog dichter bij de atleten gaat brengen.
Heel wat toppers hebben overigens vandaag al toegezegd. Doordat THECHAMPIONSHIP (het wereldkampioenschap in
Slovakije) in de week voor CHALLENGEGERAARDSBERGEN valt, reizen veel toppers van Samorin door naar
Geraardsbergen. Het wordt uitkijken naar de strijd en het podium, want de plaatsen zullen weer hard bevochten worden.
Nieuw dit jaar is het CHALLENGEMILITARYCHAMPIONSHIP! Voor het eerst in de geschiedenis organiseert
CHALLENGEFAMILY een wereldkampioenschap exclusief voor militairen, en Geraardsbergen wordt de gaststad voor dit
internationaal gezelschap.
Zondag wordt met CHALLENGEGERAARDSBERGEN weer een triatlonhoogdag, en naast de individuele triatleten is het ook
uitkijken naar de teams. Heel wat Geraardsbergse bedrijven en winkels hebben een team samengesteld uit hun klanten
en werknemers voor de CHALLENGERELAY.
Benieuwd wie in deze reeks dit jaar met de titel gaat lopen. Op zaterdag blijven ook alle sporters hun plek vinden op het
CHALLENGESPORTFESTIVAL !
In de namiddag start aan de Gavers eerst de openwater- zwemwedstrijd CHALLENGESWIM en kort daarna een loopwedstrijd alleen voor vrouwen, de CHALLENGEWOMANRUN. Deze gaat van de Gavers naar de Markt. 's Avonds is er
CHALLENGE3UURDEMUUR op en rond de muur. Wie slaagt er in om, alleen of in team, binnen de drie uur, zoveel
mogelijk keer de muur op te rijden ?
Maar we kijken ook al een stukje verder, CHALLENGEGERAARDSBERGEN heeft zijn voor kandidatuur gesteld om het
“Belgisch Triatlon Kampioen- schap lange afstand” te organiseren in 2019. Dus de deelnemers van dit jaar hebben het
voordeel het parcours al te kunnen testen.
We wensen alle deelnemers nog een goede laatste voor- bereiding en veel succes op 9 en 10 juni. En we verwachten de
toeschouwers massaal langs de zijlijn op deze unieke en niet te missen mogelijkheid om twee dagen fantastisch
sportgeweld te zien !!!

Jens Heyman
Commercial Director

Tim Vidts
Operational Director

Kris Torrekens
Race Director
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Inleiding
Deze atletengids bevat zeer belangrijke informatie voor de voorbereiding van je wedstrijd.
De belangrijkste zijn :
• Het programma
• Tijdslimieten
• Registratie procedure
(Vergeet je indentiteiskaart NIET en je licentie van je triatlonfederatie)
• De regels en reglementen
Als je deelneemt in een team, dan is de informatie in deze gids van toepassing op je team en je teamgenoten.
Naast het zorgvuldig doornemen van deze atletengids, adviseren we je ook strerk om aanwezig te zijn tijdens op de
Race Briefings :

Race Briefing Pro Athletes en Militairen
in DE DOOS gelegen aan de zwemstart op volgend moment :
Zaterdag 9 juni

14:00 – 15:00

ENGELS

Race Briefing Recreatieve atleten en Teams
in DE DOOS gelegen aan de zwemstart op volgende momenten:
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 9 juni

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

ENGELS
FRANS
NEDERLANDS

Tijdens deze briefings bezorgen we je de allerlaatste informatie over het parcours, de regels en reglementen.

LIVE ATLETEN TRACKING
Live de atleten volgen tijdens de wedstrijddag kan via onze website: http://www.challenge-geraardsbergen.com

Atleten Gids
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TIJDSLIJN
VRIJDAG 8 JUNI, 2018
START

EIND

ACTIVITEIT

PLAATS

18.00

20.00

Registratie Atleten

De Spiraal

18.00

20.00

CHALLENGESPONSORZONE

De Spiraal

18.00

20.00

CHALLENGEINFODESK

De Spiraal

18.00

19.00

Media Accreditatie

De Spiraal

SATURDAY JUNE 9, 2018
START

EIND

ACTIVITEIT

PLAATS

08.00

09.00

Zwemtraining op het zwemparcours

De Gavers / Beach

09.30

14.00

CHALLENGETEENS

De Gavers

12.00

12.30

Media Accreditatie

De Spiraal

12.30

13.00

CHALLENGEGERAARDSBERGEN Pers Conferentie

De Spiraal

13.00

17.00

Registratie Atleten

De Spiraal

13.00

17.00

CHALLENGESPONSORZONE

De Spiraal

13.00

17.00

CHALLENGEINFODESK

De Spiraal

13.00

13.30

Professionele Atleten “Meet and Greet”

De Spiraal

14.00

17.00

CHALLENGESWIM

De Gavers / Transition1

16.00

17.00

CHALLENGEWOMANSRUN

De Gavers / City Center

14.00

15.00

Professionele + Militaire Atleten Briefing

De Gavers

15.00

16.00

Recreanten Race Briefing ENGELS

De Gavers

16.00

17.00

Recreanten Race Briefing FRANS

De Gavers

17.00

18.00

Recreanten Race Briefing NEDERLANDS

De Gavers

17.00

19.00

Fiets Check-In

De Gavers

18.00

20.30

Pasta Party

De Spiraal

SUNDAY JUNE 10, 2018
START

EIND

ACTIVITEIT

PLAATS

07.00

09.00

Registratie Atleten

De Spiraal

07.00

09.00

CHALLENGEINFODESK

De Spiraal

08.00

10.30

Fiets Check-In (Wisselzone open voor atleten)

De Gavers / Transition1

09.00

20.00

Media Center open

Tourist Office

11.00

Wedstrijd Start – Professionele + Militairen Mannen

De Gavers / Beach

11.02

Wedstrijd Start – Professionele + Militairen Vrouwen

De Gavers / Beach

11.05

Wedstrijd Start – Recreanten Vrouwen + Mannen 65 + HC

De Gavers / Beach

Wedstrijd Start – Recreanten Men in “rolling” start

De Gavers / Beach

Wedstrijd Start – Teams & Business Teams

De Gavers / Beach

11.08

11.20

11.20
12.00

17.00

CHALLENGEINFODESK

Finish Line

12.00

19.00

CHALLENGEEXPO

Finish Line

15.00

15.30

Persconferentie

City Hall

16.30

20.30

Fiets Check-Out

Transition2

19.30

20.30

Podium Ceremony CHALLENGEGERAARDSBERGEN

De Spiraal

DE SPIRAAL
DE GAVERS
T SCHIPKEN
CITY HALL
TOURIST OFFICE

:
:
:
:
:

Zakkaai 29
Onkerzelestraat 280
Kampstraat 59
Markt 1
Markt 3

Geraardsbergen
Geraardsbergen
Geraardsbergen
Geraardsbergen
Geraardsbergen
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WEDSTRIJD INFORMATIE
Shuttledienst
T1 / T2 SHUTTLE DIENST
Op zaterdag en zondag wordt er een shuttledienst voorzien tussen De Gavers en het stadscentrum.
De opstapplaats “stadscentrum” vind je aan het rond punt op het einde van de Weverijstraat (naast het atletiekstadium),
de opstapplaats “De Gavers” vind vind op parking A van De Gavers.
Tijdschema

Zaterdag
Zondag

12.00 - 20.00
08.00 - 21.00

De busjes zullen voortdurend op en af rijden, maar hou er rekening mee dat het druk kan zijn op piekmomenten.
De wandelafstand van T1 naar T2 is 5 km.
LUCHTHAVEN SHUTTLE SERVICE & HOTEL SHUTTLE SERVICE
Voor alle vervoersvragen, email naar info@challenge-geraardsbergen.com

Wedstrijd locaties

Atleten Gids
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Regels en Reglementen
Voor een vlot en sportief verloop van de wedstrijd, zijn we verplicht je aandacht te vragen voor enkele belangrijke
reglementen :
• Deelname aan de wedstrijd is op eigen risico van de deelnemer
• De deelnemer ziet af van alle verantwoordelijkheden en schadevergoedingen ten opzichte van de organisator die
het gevolg zijn van deelname aan de wedstrijd
• De officials hebben het recht deelnemers te diskwalificeren die zich misdragen voor en tijdens de wedstrijd
• De race directors hebben het recht deelnemers de wedstrijd te doen staken voor het welzijn van de deelnemers,
bvb. om medische redenen
• De wedstrijd vindt plaats onder de regelementen van de Belgische-Triahtlon-Federatie (BTDF :
http://www.triathlon.be) : http://www.triathlon.be/downloads/btdf-sr_3vl_2018_09012018.pdf
• Deelnemers zullen altijd de aanwijzingen, instructies en reglementen van de gemandateerde vrijwiliggers en
officials volgen (deze zijn te herkennen door de het opschrift ‘TECHNICAL OFFICIAL’, ‘RACE OFFICIAL’ of ‘I.T.U.’),
het niet volgens kan leiden tot diskwalificatie.
Enekel voorbeelden van de reglementen :
– Muziek accesoires (iPod, phones, …) met oortjes zijn niet toegelaten;
– Actie camera’s (GoPro’s, …) vastgemaakt aan je fiets of helm zijn enkel toegelaten na goedkeuring van de headtechnical-official;
– Externe hulp is niet toegelaten, supporters mogen de deelnemers niet belgeleiden op het fiets,- of loopparcours;
– Als je betrapt wordt op draften tijdens het fietsen, dan krijg je een blauwe kaart wat betekent dat je een straftijd van
5 min. moet uitzitten in de penalty box; het is de deelnemers zijn eigen verantwoordelijkheid om deze straf uit te
zitten. Doe je dit niet dan wordt je gediskwalificeerd. Wordt je 3 maal betrapt op drafting, en ontvang je 3 maal een
blauwe kaart, dan ben je meteen gediskwalificeerd.
– In de weg rijden (Blocking) is verboden, dit wordt bestraft met een gele kaart (1 minute in de penalty box).
– Bij Teams is het de fietser die de loper meteen moet informeren over een eventueel opgelopen straf. Het is de
verantwoordelijkheid van de loper om de straf uit te zitten in de penalty box aan de uitgang van T2.
– Het weggooien van afval op het parcours buiten de voorziene zones (= transitiezones + begin,- en eind van
bevoorradingszones) geeft altijd en meteen diskwalificatie tot gevolg.
Straffen:
•
•
•
•

geen card
Gele card
Blauwe card
Rode card

>
>
>
>

stop&go (kleine overtreding)
30 sec in de penalty box (Blocking)
5 min in de penalty box (Drafting)
diskwalificatie (ernstige overtreding van de regels/gevaarlijks of onsportief gedrag)

CHALLENGEGERAARDSBERGEN is a niet-drafting westrijd. We volgen de 12 meter drafting regel, dus we werken met een

12m lange 3m wijde anti drafting zone. Deze zone start aan het voorwiel van de ingehaalde atleet tot het voorwiel van de
inhalende atleet. Inhalen dient te gebeuren binnen de 25 seconden. Blocking (in de weg rijden) van inhalende atleten is
verboden.
Er zullen DUTCH-LINES (12m referentielijnen) voorzien worden op het parcours om zelf je afstand te controleren.

Atleten Gids
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Wedstrijddag Checklist
WISSELZONE
Wisselzone is open van 8.00 a.m. – 10.30 a.m.
Atletenarmbandje
Voeding om vast te maken op je fiets
Wedstrijdnummer tattoo/sticker op je linker en rechter bovenarm

•
•
•
•

ZWEM
•
•
•
•

Badmuts (enkel deze ontvangen van de organisatie is toegelaten)
Timing Chip (vastgemaakt aan je linker enkel)
Wetsuit (indien van toepassing)
Zwembril

FIETS
•
•
•
•
•
•
•

Zadelpen sticker
Fietsschoenen (in tas of vastgemaakt aan de fiets)
Rugnummer
Zonnebril
Kledij
Kousen
Voeding en drank (in tas of vastgemaakt aan de fiets)

LOOP
•
•
•
•
•
•

Loopschoenen
Zonnebril
Petje
Kledij
Kousen
Voeding en drank

NA DE WEDSTRIJD
•

GROENE “after race” tas, bevat alle benodigheden die je na de wedstrijd nodig hebt, je persoonlijke spullen inclusief
warme kledij.

Informatie Desk
Vrijdag, zaterdag en zondag is de informatie desk open aan de ATHLETEREGISTRATION
adres: Zakkaai 29 - Geraardsbergen

De openingsuren vind je op de tijdlijn op pagina 7 van deze atletengids.

Parking
Er is voldoende Parking voorzien dicht bij het centrum.
De weide tussen “Denderland Shopping” en “Cinema Focus” (adres; Zonnebloemstraat 9) zal dienstdoen als hoofdparking
op vrijdag en zaterdag, en wordt op zondag volledig gereserveerd voor de atleten. Borden zullen de weg aanduiden naar
de parking.

Atleten Gids
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Expo
Op vrijdag en zaterdag is de CHALLENGESPONSORZONE gelegen bij de ATHLETESREGISTRATION dichtbij T2.
adres: Zakkaai 29 - Geraardsbergen

Op zondag is de CHALLENGEEXPO gelegen op de Markt dichtbij de Finish.
adres: Markt - Geraardsbergen

De openingsuren vind je op de tijdlijn op pagina 7 van deze atletengids.

Medisch
Tijdens de wedstrijd draagt ons medisch team uitermate zorg voor de atleten. Indien je speciale of persoonlijke medische
zorgen nodig hebt, informeer dan het hoofd van onze medische dienst voor je de wedstrijd start.
Als je medische hulp nodig hebt in de dagen voor de wedstrijd, contacteer dan de “dokter van wacht” op het volgend
nummer : +32 54 410607 of vraag hulp aan de informatie desk.
•

Het nationaal noodnummer in Belgie is 112

Fietsherstelling
Bij TRANSITION1, zal S-BIKES tijdens de Bike Check-in en op de wedstrijddag ter plaatse zijn om onvoorziene en lastminute herstellingen uit te voeren.
Er zijn geen herstellingsposten op het parcours, atleten zijn zelf verantwoordelijk om reparatiemateriaal bij zich te
hebben.
Indien je technische assistentie nodig hebt in de dagen voor de wedstrijd, dan ben je atlijd welkom in de S-BIKES shop.
• adres
Astridlaan 156 – Geraardsbergen
• telefoon +32 54 245968 or +32 495 805211
• website
www.s-bikes.be

Atleten Gids
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Atleten Registratie
De ATHLETEREGISTRATION vind je naast CHALLENGESPONSORZONE dicht bij T2.
adres: Zakkaai 29 - Geraardsbergen
Vergeet je identiteitskaart en je licentie van je nationale triatlonfederatie niet mee te brengen.
De registraatie verloopt volgens volgende stappen :
1. Zoek eerst je wedstrijdnummer op op de startlijst aan de ingang van de registratie.
2. Naast de lijst met de wedstrijdnummers zullen er ook voldoende “Release and Waiver of Liability and Indemnification
Agreements”. Gelieve dit document te ondertekeken en mee te nemen naar desks waar je je “wedstrijdpakket”
afhaalt. Alle atleten van een Team moeten aanwezig zijn bij de registratie om dit document te ondertekenen.
3. Aan de desk met het bord “INFORMATION” kan je terecht in volgende gevallen:
• Als er iets mis is met je inschrijving, zullen ze je hier verder helpen.
• Als je geen geldige triathlon licentie kan voorleggen van je nationale triatlonfederatie kan je hier een daglicentie
kopen aan Euro 20.00.
• Je kan bijkomende inkomtickets kopen voor de Pasta Party voor familie en vrienden
(volwassenen Euro 15.00 – Kinderen <12j Euro 7.00 per Ticket)
• Je kan ook een VIP-pass kopen voor de VIP-zone meteen aan de finisch, inbegrepen zijn desserts en dranken,
deze is open van 13:00 - 19:00 (Euro 50.00 per Ticket)
4. Aan de desk met het bord “RACE GEAR PICK UP”.
• Je inschrijvingsgegevens zullen gecontroleerd worden en je zal alle nodige wedstrijdzaken ontvangen die verplicht
zijn voor de wedstrijd (in een enveloppe).
• Je zal ook drie tassen ontvangen, waarvan er twee verplicht zijn in de wisselzones en één die je kan gebruiken
voor je benodigdheden meteen na de westrijd.
• Bijkomend zal je een bon ontvangen voor je gratis “atleten-gift”, die je kan afhalen in de
CHALLENGESPONSORZONE
Tijdens registratie zul je de volgende zaken ontvangen die verplicht zijn tijdens de westrijd :
a. Rugnummer dat tijdens het fietsen op de rugzijde moet gedragen worden, en tijdens het lopen op je borstzijde.
b. Tattoos: huidstickers met je rugnummer die je moet aanbrengen op je lichaam: één op je linker bovenarm en
één op je rechter bovenarm.
c. Zadelpensticker, die je onder het zadel van je fiets aanbrengt.
d. Helm nummersticker, ééntje voor vooraan en twee voor respectievelijk de linker en rechterkant van je helm.
e. Drie TA-tassen stickers, elk voor één tas (TA = transition = wissel)
f. Badmuts, verplicht te dragen tijden het zwemmen !
g. De drie TA-tassen, dienen als volgt gebruikt te worden:
Rood = bevat je fiets benodigdheden
Blauw = bevat je loop benodigdheden
Groen = bevat de zaken die je meteen na de wedstrijd denkt nodig te hebben
h. Atleten armbandje dat je toegang geeft tot alle deelnemer-zone’s, dient altijd rond je pols gedragen te worden.
Dit armbandje geeft je ook toegang tot de pasta party.
i. Timing Chip moet gedragen worden aan de linker enkel
Controleer zelf of je al deze zaken ontvangt tijden de registratie. Indien er iets ontbreekt meld dit dan meteen aan de
Informatie Desk.

Atleten Gids
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Timing Info
De voortgang van de wedstrijd wordt geregistreerd door een Timing Chip (transponder) die vastgemaakt is aan een
zachte rubber velcro band.
De transponder maak je vast aan je linker enkel tijdens de drie onderdelen van de wedstrijd. De chip is gelinkt aan je
wedstrijdnummer, dus kijk zelf even na of de ontvangen chip is gelinkt aan je wedstrijdnummer. Anders zal je tijd niet
correct geregistreerd worden.
Er zal een chip scanner aanwezig zijn aan de ATHLETESREGISTRATION
Live atleten tracking zal voorhanden zijn op de wedstrijd: http://www.challenge-geraardsbergen.com

INFORMATIE VOOR TEAMS
Elk TEAM ontvangt één transponder. Deze transponder heeft de functie van een wisselstok, daarom moet hij door
de teamleden doorgegeven worden van de zwemmer naar de fietser en ook van de fietser naar de loper. Het
doorgeven dient te gebeuren in de daarvoor voorziene plaatsen in de wisselzone. De transponder zal door de drie
atleten gedragen worden aan de linker enkel.

Atleten Gids
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Opgave & Timing Chip
Als je beslist om de wedstrijd te verlaten, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan één van de vrijwilligers op het parcours,
in de wisselzone of aan de finish, en zeker voor je naar huis gaat. Zodat we er zeker van zijn dat je veilig bent. Je timing
chip dien je af te geven als je je fiets ophaalt, dus breng je timing chip mee naar de fiets check-out als je je fiets wil
meenemen.

INFORMATIE VOOR TEAMS
Teams leveren hun timing chip in aan de finish, bij het ophalen van hun finisher T-shirt !

Pasta Party
Deelname aan de pasta party op zaterdag is gratis voor alle deelnemers. Daarnaast zijn er een beperkt aantal extra
tickets voor familie en vrienden, kostprijs : volwassenen Euro 15.00 – Kinderen <12j Euro 7.00 per Ticket.
De Pasta Party gaat door in de Spiraal. Deelnemers krijgen er een uitgebreid menu van alle soorten voeding om hen voor
te bereiden op de wedstrijd de dag erna. Toegang is enkel mogelijk met een atleten-armbandje of een Pasta Party ticket
aangekocht tijdens registratie. Tijdens de Pasta Party is er een kort animatieprogramma.

Race Briefing
Het is verplicht voor alle atleten om aanwezig te zijn op de race briefing

Race Briefing voor Pro Atleten en militairen
In de DE DOOS gesitueerd aan de zwemstart in de Gavers op het volgende moment :
Zaterdag 9 Juni

14:00 – 15:00

ENGELS

Race Briefing voor recratieve atleten & teams
In de DE DOOS gesitueerd aan de zwemstartin de Gavers op de volgende momenten :
Zaterdag 9 Juni
Zaterdag 9 Juni
Zaterdag 9 Juni

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

ENGELS
FRANS
NEDERLANDS

Atleten Gids
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Fiets Check-In
Fiets en Fietshelm check-in:
Zaterdag, 9 Juni
Zondag, 10 juni

17.00 - 19.00 p.m.
08.00 - 10.30 a.m.

DE GAVERS / TRANSITION1
DE GAVERS / TRANSITION1

De RODE en BLAUWE atleten tassen kunnen ingecheckt worden op zaterdag en zondag op dezelfde momenten.
Wij zorgen voor het transport van je BLAUWE LOOPKLEDIJ TAS naar TRANSITION2

De fiets check-in vind je op DE GAVERS net aan het einde van de zwemproef aan TRANSITION1. Voor de fiets check-in
wordt je fiets gecontroleerd op veiligheid en of hij voldoet aan de reglementen van de I.T.U.
Zorg dat je volgende zaken nagekeken hebt voor je je fiets binnen brengt:
• Je fiets is technisch in orde ; je remmen werken er er zijn geen open einden aan je stuur.
• Je zadelpensticker is aangebracht aan je zadelpen onder je zadel.
• Je draagt je helm op je hoofd met gesloten gesp, de 3 stickers zijn vooraan+links+rechts aangebracht op je helm.
• Je draagt je eigen rugnummer rond je middel of in je hand.
• Er wordt geen los materiaal toegelaten op de grond van de wisselzone. Zorg er voor dat alles is opgeborgen in de
daarvoor voorziene rode of blauwe tas. Zaken die vastgemaakt zijn aan de fiets (schoenen ingeclipst / helm
vastgemaakt aan stuur / voeding) zijn toegelaten.

CHECK-IN

èèèè

Atleten Gids
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WISSEL TASSEN
Tijdens registratie zal je drie verschillend gekleurde WISSEL-tassen ontvangen. Deze dien je als volgt te gebruiken:

RODE tas
Bevat al je fiets-spullen die je niet kan vastmaken aan je fiets. In de wisselzone zijn losse spullen op de grond niet
toegelaten.
Deze tas wordt voor je bewaard aan het rek aan de inkom van de wisselzone met aanduiding van je rugummer. Deze tas
moet door jezelf in het rek geplaatst worden in TRANSITION1
Deze tas zal dus voor je klaarhangen na het zwemmen aan de ingang van TRANSITION1 volgens je rugnummer.
Na het zwemmen, stop je al je zwem-spullen in deze tas, en je kan deze achterlaten in de daarvoor voorziene zone net na
de wisseltent.

BLAUWE tas
Bevat al je loop-spullen.
Deze tas moet je afgeven voor je de Fiets check-in verlaat.
Wij zorgen voor het transport van deze blauwe wisseltas naar TRANSITION2
Deze tas zal gesorteerd op rugnummer voor je klaarliggen aan de ingang van TRANSITION2.
Na het fietsen steek je al je fiets-spullen in deze tas en laat je deze achter in de daarvoor voorziene zone net na de
wisseltent.

GROENE tas
Deze tas bevat al je propere, droge kledij en materiaal dat je nodig denkt te hebbben na de finish. Deze tas moet
afgegeven worden voor de zwemstart (plaats: links net achter de zwemingang), deze tas is niet toegelaten in
TRANSITION1.
Na de wedstrijd zullen deze groene tassen voor je beschibaarzijn aan de Chill-out zone net achter de finish.
De rode en blauwe tassen kan je oppikken in TRANSITION2 aan Bike Check-out.

TATTOOS
Iedere atleet ontvangt twee TATTOOS met zijn wedstrijdnummer, beide zijn verplicht en moeten op je linker,- en rechter
bovenarm aangebracht worden. Doe dit best de avond voor de wedstrijd, op een propere, droge huid die vrij is van lotion
of zonnencrème.
•

Verdeel de sticker in twee volgens de verticale geperforeerde lijn

•

Neem de beschermende folie weg

•

Plaats het klevend gedeelte op je huid met de pijltjes naar boven

•

Maak de achterkant van de tatto nat met een doorweekte handdoek en wacht een beetje

•

Plaats nu je hand over de achterkant, als de papieren achterkant vanzelf afglijdt is je tattoo klaar

•

Laat nog een minuutje drogen zodat alles goed vast zit

Na de wedstrijd kan je deze het beste verwijderen met wat baby-olie, 30 seconden goed inwrijven en hij komt vanzelf los.

Atleten Gids
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WEDSTRIJDDAG
WEDSTRIJDNUMMER
Het is niet toegelaten om je rugnummer te dragen tijdens het zwemmen.
Tijdens het fietsen draag je je rugnummer langs je rugzijde, tijdens het lopen langs je borstzijde. Dit doe je het
makkelijkste met een rugnummer-elastiek.

PARCOURS INFORMATE
Zwemparcours / 1 ronde

Atleten Gids
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ZWEM OPWARMING
Net voor de zwemstart is er een beperkte mogelijkheid om even in te zwemmen. Controleer daarvoor het tijdsschema.
(De verkenning van het zwemparcours kan alleen tijdens de Test Zwem op de dag voor de wedstrijd)

ZWEM START PROCEDURE
1.

Alle deelnemers aan de wedstrijd dienen de start te betreden via de “corridors” op het strand.

2.

Voor het binnengaan van de “corridors” moeten de atleten over de TIJD-registratiemat gaan om hun aanwezigheid te
controleren.

3.

Eerst worden alle Pro+Militairen mannen gevraagd zich naar de startlijn te begeven, volgens hun wedstrijdnummer.

4.

Dan worden alle Pro+Militairen vrouwen gevraagd zich naar de startlijn te begeven, volgens hun wedstrijdnummer.

5.

Dan worden de Recreatieve vrouwen+mannen 65+Handcycle atleten gevraagd zich op te maken voor de beachstart.

6.

Dan worden de Recreatieve mannen gevraagd zich op te maken voor de “rolling” beachstart. In de voorbehouden tijd
zullen er telkens groepjes van 5 man toelating krijgen om te starten. Stewards zullen de startfrequentie aangeven.

7.

Als laatste groep zullen de Teams gevraagd worden om zich op te maken voor de beach start.

8.

Voor ze in het water gaan zullen alle atleten een TIJD-registratiemat passeren om hun starttijd vast te leggen.

9.

De start zal gegeven worden met een pistoolschot (uitgezonderd de “rolling” start van de Recreatieve mannen).

10. De zwemrichting van het zwemparcours is in tegenwijzerzin.

Atleten Gids
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ZWEM HULP en VEILIGHEID
Het zwemparcours wordt bewaakt door redders en medische hulpdiensten op het water. Ze worden door
vrijwilligers in kayaks geassisteerd. Ervaar je een probleem tijdens het zwemen ? Trek dan de aandacht van de
kayaks, zij zullen naar je toekomen om je te helpen.

ZWEM REGELS
Het gebruik van WETSUITS wordt vastgelegd binnen volgende regels* :
Verplicht:
watertemperatuur 17.0 ºC of lager
Verboden :
watertemperatuur 24.0 ºC of hoger
Er wordt niet gezwommen als de watertemperatuur lager is dan 15.0ºC
* Noot: De bovenvermelde temperaturen zijn niet altijd de watertemperaturen die gebruikt worden bij de finale
beslissing. Als de watertemperatuur lager is dan 24 ºC en de luchttemperatuur lager dan 20 ºC, dan wordt de
gemeten watertemperatuur verlaagd met 0.5 ºC per 1.0 ºC verschil tussen de water,- en de luchttemperatuur
volgens volgend overzicht :

WATER TEMPERATURE ºC

ºC

AIR TEMPERATURE ºC
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

24

21.5

21

20.5

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

23

21

20.5

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

22

20.5

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

21

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

C

19

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

C

C

18

-

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

C

C

C

17

-

-

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

C

C

C

C

16

-

-

-

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

C

C

C

C

C

15

-

-

-

-

15

14.5

14

13.5

13

C

C

C

C

C

C

14

-

-

-

-

-

14

13.5

13

C

C

C

C

C

C

C

13

-

-

-

-

-

-

13

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

12

ONLY FOR RELAY

ZWEM TIJDSLIMIET
De tijdslimiet voor het zwemmen is 1 hours 10 minutes, na de start van de laatste startgroep.

Wisselzone Zwem naar Fiets
Atleten Gids
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WISSELZONE REGELS
•
•
•

Stop al je zwem-spullen in de RODE tas.
Draag je helm met gesloten gesp voor je je fiets van het rek neemt.
Stap pas op je fiets achter de fiets-startlijn.

BIJKOMENDE INFO VOOR TEAMS

Het wisselen voor TEAMS dient te gebeuren in de daarvoor voorziene zone dichtbij de ingang van de
wisselzone aan de rechter zijde.
Ieder TEAM heft een transponder (chip) om de tijd bij te houden, deze transponder heeft ook de functie
van “wisselstok”, daarom moet hij dus doorgegeven worden door de zwemmer aan de fietser.

Atleten Gids
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Fietsparcours // 2 ronden
Fietsparcours animatie en GPX is is beschikbaar op onze website: http://www.challenge-geraardsbergen.com

nnnnnn Start pad
nnnnnn 2 ronden (zorg dat je 2x over THEMUUR gaat)
nnnnnn Finish pad

Atleten Gids
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FIETSPARCOURS STADSCENTRUM RIJMPJE

nnnnnn FINISH PATH

ste

na 1 RONDE
de
na 2 RONDE

ste

>rij door STADSCENTRUM >rij over THEMUUR 1 MAAL
de
>rij door STADSCENTRUM >rij over THEMUUR 2 MAAL

>ga RECHTDOOR naar RONDE 2
>ga RECHTS
naar T2 via finish pad

FIETSPARCOURS BEVOORRADINGSPOSTEN

Het fietsparcours heeft twee bevoorradignsposten. De plaats van deze bevoorradingsposten zijn aangeduid op
het plannetje op p 21. Deze zijn +/- voorzien op km 15, 40, 60 and 80.
Bevoorrading wordt steeds aangegeven in volgende volgorde:
1.
2.
3.
4.
5.

WATER
ISO Sport drink
FRUIT
BAR Energybar
GEL Energygel

WIN2
SIBEL
WIN2
WIN2

Drinkbus 750 ml
Drinkbus 750 ml
Bananen
40g
40g

Atleten Gids
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Afval Zone
Let er op dat het niet toegelaten is om afval weg te gooien buiten de daarvoor aangeduide plaatsen ; aan het
begin en op het einde van elke bevoorradingszone. Gooi geen afval weg buiten deze zone’s ! In het geval dat
je gespot wordt terwijl je bekertjes, sponzen, drinkbussen of lege gelletjes weggooit riskeer je diskwalificatie.
Dit geldt zowel op het fiets,- als op het loopparcours.

VERKEER en AFGESLOTEN WEGEN
De fietsrichting van het fietsparcours is afgesloten voor verkeer, maar wagens kunnen altijd het parcours
kruisen !!! Als atleet vragen we je aan de rechter kant van de weg te blijven om andere atleten de kans te
geven je te passeren aan je linker zijde. Het is strikt verboden om rechts in te halen.

AFSTAND MARKERINGEN
Op het fietsparcours zijn er elke 10 km afstandsborden voorzien.

BEZEMWAGEN
Als je de wedstrijd verlaat, maak dit dan altijd kenbaar aan een vrijwilliger op het fietsparcours. Indien je niet
op eigen houtje verder kan sturen we een bezemwagen.

FIETS REGLEMENTEN
•
•

Drafting is verboden! Minimum afstand is 12 m lang (voorwiel tot voorwiel) maximale inhaaltijd is 40
seconen.
Op het fietsparcours zijn de verkeerregels bindend !

STRAF BOX
De strafbox voor straffen die gegeven worden op het fietsparcours bevindt zich aan de uitgang van
TRANSITION2. Als een atleet een straf krijgt is het zijn eigen verantwoordelijkheid om te stoppen aan de
strafbox.
Voor Teams is het de fietser die de loper moet inlichten indien hij een straf heeft gekregen. Het is de
verantwoordelijkheid van de loper om de straf uit te zitten in de strafbox aan de uitgang van TRANSITION2.

TIJDSLIMIETEN
Zwemmen:
Zwemmen+fietsen:
Zwemmen+fietsen+lopen:

1 u 10 min
4 u 50 min
7 u 30 min

/ 12.40 p.m.
/ 16.20 p.m.
/ 19.00 p.m.

Omwille van veiligheidredenen is er een bijkomend tijdslimiet na de eerste passage over THEMUUR, alle
fietsers moeten dit punt gepasserd zijn voor 14:20 p.m.

Atleten Gids
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Wisselzone Fiets naar Loop

REGELS WISSELZONE
•
•
•
•
•

Stap af voor de “afstaplijn”.
Plaats je fiets “waar je zelf” wil in het fietsrek, wij plaatsen hem veilig voor je weg !
Hou je helm aan tot je fiets in het fietsrek staat.
Neem je fietstas (BLAUW) van het rek, deze hangen volgens wedstrijdnummer, en omkleed je in de
wisseltent
Stop al je fietsspullen in de fietstas (BLAUW) en drop hem in de daartoe voorziene zone na de wisseltent
(helm en schoenen mogen op de fiets blijven, maar enkel als ze er aan vastgemaakt zijn, ze mogen niet op
de grond staan.

BIJKOMDE INFO VOOR TEAMS

De wisselzone voor de Teams is net aan de ingang van de wisselzone aan de rechter kant.
Ieder Team krijgt een timing-chip, deze chip heeft voor de Teams ook de functie van “wisselstok”,
daarom moet de chip door de fietser doorgegeven worden aan de loper. Het doorgegeven van de chip
moet gebeuren in de daarvoor met borden aangeduide plaats.

Atleten Gids
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Loopparcours /// 3 ronden
Loopparcours-animatie en GPX is beschibaar op de website: http://www.challenge-geraardsbergen.com

Atleten Gids
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LOOPPARCOURS BEVOORRADINGSPOSTEN
Op het loopparcours zijn er 4 bevoorradingsposten voorzien, ongeveer elke 2,5 km.
• Bevoorradingspost 1 en 3 zal voorzien in alle drank en voeding zoals hieronder opgelijst
• Bevoorradingspost 2 en 4 voorzien enkel in water en sponzen
Bevoorading wordt steeds voorzien in volgende volgorde:
1. WATER
bekertje
2. COLA
bekertje
3. ISO Sport drink
WIN2
bekertje
4. FRUIT
SIBEL
Bananen + Appelsienen
5. BAR Energybar
WIN2
40g
6. GEL Energygel
WIN2
40g
7. Nootjes zout
Iedere bevoorradingspost is voorzien van een toilet, zowel op het fiets,- als op het looppparcours.
Info over “special needs”
Atleten kunnen hun eigen bevoorrading meebrengen en hun begeleiders vragen hen dit aan te geven in de
daarvoor voorziene zone op het einde van iedere bevoorradingspost.
Elke atleet wordt gevraagd om het aanreiken van deze bevoorrading zelf te organiseren met zijn begeleiders.
De wedstrijdorganisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.
Let er op dat de TO’s er zullen op toezien dat er GEEN hulp wordt geboden buiten de voorziene zones.

AFSTANDSBORDEN
Op het loopparcours zijn er elke 1 km afstandsborden voorzien.

STRAF BOX
Er is geen starfbox voorzien op het loopparcours. Straffen op het loopparcours zullen gegeven worden als een “stop en
go” op de plaats van de overtreding.

Atleten Gids

26

CHALLENGEGERAARDSBERGEN

NA DE WEDSTRIJD
Finish
Onze vrijwilligers staan klaar om je te assisteren na de finish. Eerts ontvang je je medaille en je “finisher shirt”. Indien je
medische hulp nodig hebt zullen onze vrijwilligers je begeleiden naar de medische post aan de finish.
Meteen naast het rode finishtapijt is er een zone dichtbij vrienden en familie, zodat je ze even tot bij hen kan voor je naar
de Chill-out Zone gaat. In de Chill-Out zone zijn er allerhande verfrissingen voorzien voor de atleten.
Je groene wisseltas (die je klaarmaakte voor de wedstrijd) zal voor je klaarliggen net achter de Chill Out. Zorg er voor dat
je de sticker met je rugnummer vastmaakt aan je tas, zodat je hem kan oppikken. Na de Chill-Out Zone, kan je meteen
terug je vrienden en familie ontmoeten.
Douches & Massage vind je bij TRANSITION2, aan de Bike Check-out. Deze vind je op wandelafstand, bordjes zullen je de
weg tonen.
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Massage en Douches
Massages en douches zijn voorzien bij TRANSITION2 aan de Bike Check-Out. Massage sluit om 20:00 p.m.
Meteen na de wedstrijd kun je genieten van de “Athletes Chill Out Zone”, maar opgelet:
Eens je deze zone verlaat kan je er niet terug meer binnen.

Fietsen en Tassen
De bike check-out is gelegen bij TRANSITION2. Na de laatse fiets-finisher kunnen alle atleten hun fiets ophalen in de
wisselzone. Je kan de fiets enkel meenemen door AFGIFTE VAN JE TIMING CHIP.
De wisselzone is enkel toegankelijk voor atleten die het atleten armbandje dragen. Checkout van de fiets is enkel
mogelijk nadat de atleet zijn rugnumer toont en na teruggave van de timing chip. Tijdens checkout wordt aan de atleten
ook gevraagd om naast hun fiets, helm en de rode en blauwe wisseltassen mee te nemen.

Resultaten
De resultaten van de wedstrijd zullen beschikbaar zijn op de website : www.challenge-geraardsbergen.com

Finish Line Foto
Foto’s van CHALLENGEGERAARDSBERGEN zullen gemaakt worden door Marathon Photos. Enkele dagen na de wedstrijd
ontvang je een mail met een link naar je foto’s. Je kan dan beslissen om ze tegen betaling te downloaden, individueel of in
pakket, of op een speciale herinnering geprint.

Bloemen Ceremonie
De Top 3 van de PRO mannen en vrouwen krijgen een bloemen ceremonie aan de finishlijn op DE MARKT meteen na de
finish, en dit van zodra de trop 3 is gefinisht.

Awards Ceremonie
De finale award ceremonie gaat door op zonda avond 10 juni, in DE SPIRAAL om 19:30 p.m.
De winnaars bij de pro-atleten en de winnaars in alle recreatieve gropen zullen gelauwerd worde tijdens deze ceremonie.
Zorg dat je beschikbaar bent om je award in ontvangst te nemen indien je een top 3 haalde.

PRIJZENGELD
PRO prijzengeld zal tot plaats 6 uitbetaald worden, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, en wel als volgt :

Placing
ste

1
nd
2
rd
3
th
4
th
5
th
6

place
place
place
place
place
place

Prize Money

Points

€
€
€
€
€
€

250
200
150
100
75
40

3,500
2,100
1,400
1,150
850
500

In geval van een gelijke plaats zal het prijzengeld gemiddeld verdeeld worden tussen de twee atleten.
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Recreatieve atleten kunnen geen prijzengeld winnen. Recreatieve atleten ontvangen een award tot plaats drie in
volgende categoriën :

MANNEN
M18-24
M25-29
M30-34
M35-39
M40-44
M45-49
M50-54
M55-59
M60-64
M65-69
M70-74

VROUWEN
W18-24
W25-29
W30-34
W35-39
W40-44
W45-49
W50-54
W55-59
W60-64
W65-69
W70-74

HANDCYCLE
MHANDCYCLE
WHANDCYCLE

TEAMS
MRELAY
WRELAY
MIXRELAY

MILITAIREN
MANNEN
VROUWEN

Verloren voorwerpen
Alle verloren voorwerpen zullen verzameld worden in TRANSITION2 aan de bike check-out.
Na de wedstrijd kan je de locatie van mogelijk verloren voorwerpen nagaan door te mailen naar ;
info@challenge-geraardsbergen.com
We bekijken dan hoe we ze terug bij jou kunnen krijgen, eventuele kosten voor verzending zijn dan ten laste van de
atleet.
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Sponsor Informatie
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CHALLENGE FAMILY
Andere CHALLENGEFAMILY wedstrijden
bezoek http://www.challenge-family.com voor alle CHALLENGEFAMILY wedstrijden in de wereld.

ALGEMEEN
Website
http://www.challenge-geraardsbergen.com
Email
info@challenge-geraardsbergen.com
Telefoon
+32(0)54 43 51 49
Social Media
https://www.facebook.com/ChallengeGeraardsbergen
https://twitter.com/CFGbergen
https://www.instagram.com/ChallengeGeraardsbergen
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