


Beste atleet,

Welkom op de tiende editie van de Sportics Triathlon Ieper.
In deze brochure vind je alle nodige informatie om de wedstrijd optimaal 
voor te bereiden. We wensen je heel veel succes toe.

Sportieve groeten
Het Sportics Triathlon Ieper team

WEDSTRIJDINFO
Onthaal en finish: Parking Fenix Ieper: Leopold III-laan 16, 8900 Ieper
1km Zwemmen - 40km Fietsen - 10 km Lopen
Start: 14u30
Individueel & Trio teams
€ 4000 prijzengeld (Heren overall, Dames overall, HU23, DU 23, H40, D40, 
H50, D50, Trio team Heren, Trio team Dames, Trio team gemengd)
Naturaprijzen voor elke deelnemer
600 startplaatsen Individueel
100 startplaatsen voor Trio Teams : 1 zwemmer - 1 fietser - 1 loper

PARKING
Alle deelnemers en toeschouwers zijn verplicht te parkeren op de parking 
van het bedrijf Picanol. Parking Zwembad en voetbalstadium zijn niet 
toegankelijk! Mobilhomes en campers dienen gebruik te maken van de 
camping Jeugdstadion.
Http://www.jeugdstadion.be 
Adres: Karel Steverlyncklaan 13, 8900 Ieper

AANMELDING
Zondag 15 september 9u30-13u30
Adres: Leopold III-laan 16, 8900 Ieper



OPGELET: Geen daginschrijving mogelijk!
De organisatoren behouden zich het recht toe om deelnemers te weigeren.
Deelnemers worden verwacht het parcours en de wedstrijdreglemen-
teringen van de VTDL te kennen. De reglementen kun je terugvinden via:
http://vtdl.triathlon.be

Benodigdheden inschrijving

Startnummer
Licentie VTDL
Identiteitskaart (of ander identificatiebewijs)

Je ontvangt bij aanmelding:
Startnummer
Championchip
2 polsbandjes (1 voor fiets en 1 voor arm)
Badmuts van de organisatie
Prijzenpakket voor elke deelnemer



WISSELZONE
Bike Check-in: Tussen 12u30 en 14u15 (voor ALLE deelnemers)
Adres: Leopold III-laan 18, 8900 Ieper
OPGELET: de wisselzone is niet toegankelijk met de wagen.
Onthoud vooraf goed waar uw fiets gestald is.
Trio teams dienen hun Championchip door te geven in de wisselzone.

Benodigdheden wisselzone
Fiets in perfecte staat
Fietsschoenen en goedgekeurde fietshelm
Loopschoenen
Startnummer



DE WEDSTRIJD
ZWEMMEN: 1KM
Om 14u30 wordt de start gegeven, dit jaar wordt er opnieuw gekozen 
voor een Rolling Start (zie verder). Hiermee vermijden we een overdrukke 
zwemstart en krijgt iedere deelnemer de nodige ruimte om gemakkelijk te 
kunnen zwemmen. Enkel de geselecteerde PRO-atleten starten apart (de 
lijst met PRO-atleten wordt gepubliceerd op de website en kan ook aan de 
infostand bij de inschrijvingen worden geraadpleegd).
 
De start ligt op 300m van de wisselzone. De zwemstart is ter hoogte van 
het Poternepad, bij de brug over de Vestingen. Er wordt gezwommen 
richting de Menenpoort waar een bocht van 180° rond een boei wordt 
gemaakt en richting het zwembad wordt gezwommen. 
Er mag niet met het startnummer gezwommen worden. Dit dient aange-
daan te worden in de wisselzone. De enkelchip moet wel gedragen worden 
tijdens het zwemmen en dient dus voor de start aan de linker enkel beves-
tigd te zijn. 

Benodigdheden zwemmen
- Neopreenzwempak (toegestaan bij watertemp. <23°C – vorige edities was 
dit steeds het geval), verplicht bij watertemperatuur < 16°C)
- Wedstrijdpak
- Badmuts van de organisatie
- Zwembril
- Eventueel (oude) schoenen om via het grindpad naast de Vestingen 
(+/- 250m) naar de start te wandelen. 

VERDELING STARTNUMMERS EN KLEUREN VAN BADMUTSEN

Categorie Startnummer Kleur badmuts/borstnummer
Heren PRO 1-45 Blauw
Heren niet PRO 131-550 Oranje
Dames PRO 46-55 Roze
Dames niet PRO 56-130 Groen
Trio’s 551-620 Wit



SPORTICS TRIATHLON IEPER KIEST VOOR EEN “ROLLING START”

Wat is een rolling start?
Alle atleten, behalve de geselecteerde PRO-atleten (zie vorige pagina) 
vertrekken in een continue stroom naar de zwemstart volgens de door 
hen vooropgestelde zwemtijd. In zowat 20-25 minuten is het hele deelne-
mersveld vertrokken voor de zwemproef. De tijd van iedere atleet start pas 
wanneer hij over de tijdsregistratie is gewandeld. De tijd stopt wanneer je 
uit het water komt en over de tijdsregistratiemat loopt. 

Hoe werkt een rolling start?
Vooraf bepaal je in welke tijd je de zwemproef zal afleggen. Zwem je over 
een km normaal 12 minuten, 18, 20 minuten of meer? Ga dan voor de start 
in de box staan met de tijd die jouw geschatte tijd het dichtst benadert. 

Hoe weet ik waar ik best start?
Wanneer je al eens eerder een kwarttriathlon afwerkte, dan kan je goed 
inschatten welke zwemtijd voor jou realistisch is. Is dit je eerste kwarttriath-
lon, hou dan rekening met de zwemtijden die je een zwembad haalt, maar 
ga ervan uit dat je in een wedstrijd meestal sneller zwemt dan op training. 

Waarom kies je best geen al te snelle zwemtijd?
Een snellere tijd kiezen dan je aankan is meestal geen goede optie. De kans 
is groot dat je dan toch wordt ingehaald of dat snellere atleten over je 
heenzwemmen. Start je samen met anderen die sneller zijn, dan moet je al 
snel lossen, wat mentaal dan weer niet zo plezant is. Kies ook geen te trage 
tijd, want dan moet je meer zwemmers inhalen. Bij een rolling start is er 
geen maximumtijd waarbinnen je de zwemproef moet afwerken, dus kan je 
dit onderdeel zeker tot een goed einde brengen.





FIETSEN: 40KM 

NON DRAFTING
Draftingzone fiets: rechthoek van 10 m op 3 m (voorwiel tot voorwiel)

NON BLOCKING
Atleten moeten aan de rechterkant van het fietsparcours positie nemen en 
geen ‘blocking’ situatie veroorzaken. Er is sprake van ‘blocking’ wanneer 
een atleet niet op een reglementaire manier kan inhalen door het slecht 
gepositioneerd zijn van een voorligger.

DROPZONE
Op het fietsparcours wordt een dropzone voorzien, dit is een zone waarin 
lege verpakkingen van gels, energierepen en dergelijke mogen weggegooid 
worden. Indien een scheidsrechter een atleet een verpakking ziet weggooi-
en buiten de dropzone wordt dit bestraft met een gele kaart (2 minuten 
straftijd).

WISSEL
Stal je fiets op een ordentelijke manier.
Trioteams moeten hun startnummer en championchip doorgeven in de 
wisselzone.





LOPEN: 10 KM (3 RONDEN)

Tijdens de loopproef passeer je 3 maal aan een bevoorradingspost.
Elke ronde krijg je een polsbandje om de ronden te tellen. Na drie ronden 
(3 bandjes) mag je afslaan richting de finish. 

FINISH

Aan de aankomst kun je in de recuperatiezone genieten van de eindbevoor-
rading.

NA DE WEDSTRIJD

KLEEDKAMERS
Na de wedstrijd kun je douchen en omkleden in de kleedkamers van Sport-
hall II (tegenover het zwembad - achter de wisselzone). Er zullen duidelijke 
pijlen geplaatst worden om deze aan te duiden. 

Ophalen fiets aan wisselzone

De wisselzone wordt bewaakt tot 19u.
Benodigdheden: startnummer 

PRIJSUITREIKING
De podiumceremonie vindt plaats om 18u ter hoogte van de finish.





OVER TRIATLON EN DUATLON TEAM IEPER
TDTI is een club die de combinatie van plezier en competitiviteit hoog 
in het vaandel draagt. Sporters van ieder niveau zijn welkom binnen ons 
team.

Jaarlijks organiseren we drie wedstrijden:

- Sportics Crossduathlon Westrozebeke
- Sportics Zomerduathlon Geluwe
- Sportics Triathlon Ieper - In Flanders Fields

Je vindt alle informatie over onze club op www.tdti.be.

Ook op de sociale media zijn we actief met een Facebook-pagina van zowel 
de club (@TriathlonTeamIeper) als de triathlonwedstrijd 
(Triathlonieper).

Wens je lid te worden van onze club, neem dan gerust contact op via 
info@tdti.be.



Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Sportics Triathlon Ieper -In Flanders Fields





Parcours SWIM - 1.000 meter



www.kinezi.be

Sport- en ontspanningsmassage

Peter Leuwers              Poperinge
0495/82 90 31
www.peterleuwers.com
Enkel op afspraak



Parcours BIKE - 42 km





Parcours RUN - 10 km (3 ronden 3,4 km)




