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COMPETITIESCHEMA 

VRIJDAG 22 JULI

Tijd Wat Locatie

14:00 – 20:00 Registratie Westerkade  
(registratie tent)

14:00 – 20:00 EXPO Westerkade 

ZATERDAG 23 JULI 

08:00 – 18:00 Registratie Westerkade  
(registratie tent)

08:00 – 18:30 EXPO Westerkade

11:00 – 13:00 Kids Race Transitiezone T2 Parklaan 

15:30 – 16:35 ETU European Sprint Cup Dames Rijnhaven

17:00 – 18:00 ETU European Sprint Cup Heren Rijnhaven 

18:00 – 18:15 Medailleceremonie European Sprint Cup Dames en Heren Veerhaven

ZONDAG 24 JULI 

06:00 – 10:00 Registratie Westerkade  
(registratie tent)

08:00 – 18:30 Expo Westerkade 

06:30 – 11:30 Transitie Check-In Transitiezone T2 Parklaan
Transitiezone T1 Buizenpark

Vanaf 8:00 NK Masters Olympische afstand start Rijnhaven

Vanaf 8:20 * Open klasse Olympische afstand Rijnhaven

Vanaf 9:30 * Open klasse Olympische afstand, teams Rijnhaven

Vanaf 10:10 * Open klasse Sprint afstand start Rijnhaven

Vanaf 10:40 * Open klasse sprint afstand team start Rijnhaven

15:30 – 18:00 ITU Elite WK Paratriathlon Rijnhaven

16:45 – 18:45 ITU Open WK Paratriathlon Rijnhaven

18:45 – 19:15 Medailleceremonie WK Paratriathlon Elite Veerhaven 

* Tijden onder voorbehoud
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 SWIM COURSE
 SPRINT 1 LAP - 750M

 OLYMPIC 1 LAP - 1500M

 CYCLE COURSE
 SPRINT 1 LAP - 20KM

 OLYMPIC 2 LAPS - 40KM

 RUN COURSE
 SPRINT 1 LAPS - 5KM

 OLYMPIC 2 LAPS - 10KM

----------- SWIMOUT TO T1
----------- TO FINISH LINE
 START
 FINISH
 TRANSITION 1
 TRANSITION 2

                    AID STATION

 SWIM COURSE
 SPRINT 1 LAP - 750M

 OLYMPIC 1 LAP - 1500M

 CYCLE COURSE
 SPRINT 1 LAP - 20KM

 OLYMPIC 2 LAPS - 40KM

 RUN COURSE
 SPRINT 1 LAPS - 5KM

 OLYMPIC 2 LAPS - 10KM

----------- SWIMOUT TO T1
----------- TO FINISH LINE
 START
 FINISH
 TRANSITION 1
 TRANSITION 2

                    AID STATION

 SWIM COURSE
 SPRINT 1 LAP - 750M

 OLYMPIC 1 LAP - 1500M

 CYCLE COURSE
 SPRINT 1 LAP - 20KM
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AGE GROUP
OLYMPIC & SPRINT DISTANCE

REGISTRATIE

Om deel te kunnen nemen aan de ITU Triathlon Championships Rotterdam dient u uw 
registratie kit voor de start op te halen bij de registratietent op de Westerkade.

In de registratie kit vindt u onder meer uw startnummer en toebehoren. Als u deze niet in 
uw bezit heeft, kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd.

Aangeraden wordt om op vrijdag of zaterdag te registreren in verband met te verwachten 
drukte op de zondag.

Op de volgende momenten kunt u uw registratie kit ophalen:

*Let op: zaterdag en zondag is de registratiebalie op sommige momenten beperkt 
bereikbaar vanwege wedstrijden op het parcours.

Bij het afhalen van een startbewijs dient u zich te identificeren. Neem daarom een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. Als u heeft aangegeven te beschikken over 
een geldig licentienummer van de NTB, KNWU, KNZB, KNAU en NTFU, dient u dit te 
overleggen bij de registratie.

Uw startnummer zal voor de race worden toegezonden per email. 

REGISTRATIE KIT

Bij registratie ontvangt u uw registratie kit. Deze bevat de volgende spullen:

• Badmuts

• Stickervel (inclusief helmsticker en fietssticker)

• Startnummer

• Timing Chip

• Transitietas zwemmen

• Transitietas finish 

Vrijdag 22 juli 14:00 – 20:00

Zaterdag 23 juli 08:00 – 18:00

Zondag 24 juli 06:00 – 10:00
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BADMUTS
De uitgereikte badmuts moet verplicht worden gedragen tijdens 
het zwemonderdeel. Het is niet toegestaan een eigen badmuts te 
dragen. Elke wave heeft een eigen kleur badmuts. Een kleur kan 
echter voor meerdere waves gebruikt worden. Zorg er daarom 
voor dat u uw starttijd weet, zodat u in de goede wave start.

STARTNUMMER EN STARTNUMMERBAND

Om uw startnummer te bevestigen kunt u in de registratietent 
een elastiek krijgen. Het wordt echter aangeraden om een 
startnummerband te gebruiken. Mocht u deze niet in uw bezit 
hebben, kunt u deze bestellen op Dare2Tri. Tevens zijn er 
startnummerbanden verkrijgbaar bij de expo. Het startnummer 
dient bevestigd te worden aan de startnummerband of aan 
het elastiek. Het startnummer moet gedragen worden tijdens 
het fiets- en het looponderdeel. Tijdens het fietsen draagt u 
het startnummer op de rug en tijdens het lopen draagt u het 
startnummer op de buik. 

Er zijn vijf kleuren startnummers die overeenkomen met de 
volgende wedstrijden:

TIMING CHIP

De tijdwaarneming tijdens de ITU Triathlon Championships 
Rotterdam wordt verzorgd door MyLaps. Elke individuele 

010
NICKY

WEDSTRIJD KLEUR STARTNUMMER

NK Masters Olympische afstand start Oranje

Olympische afstand individueel Oranje

Olympische afstand teams Geel

Sprint afstand individueel Roze

Sprint afstand teams Groen

16 16

deelnemer en elk team draagt een disposable timingchip die d.m.v. een plakstrip om de 
linker enkel moet worden bevestigd. Het is belangrijk de chip niet ergens anders te dragen, 
omdat de tijdregistratie in dat geval kan weigeren door een te grote afstand van de chip  
tot de mat. Individuele deelnemers houden de timingchip gedurende de hele wedstrijd om. 
Let op: De plakrand van de timing chip kan maar één keer worden gebruikt. De timingchip 
hoeft niet ingeleverd te worden na de wedstrijd. 

Deelnemers in een team ontvangen een timingchip per team die doorgeven moet worden 
na elk onderdeel. Deze team timing chip kan wel hergebruikt worden. Teams dienen hun 
timingchip na de race in te leveren bij de organisatie in het finish gebied. 

STICKERVEL

Alle deelnemers ontvangen een stickervel met stickers voor op 
de fiets en helm. 

FIETSSTICKER

Bevestig de fietssticker aan de zadelpen met het nummer 
wijzend naar achter. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn 
vanaf de linker en rechterzijde. 

Verwijder de fietssticker niet voordat u bent uitgecheckt uit 
Transitiezone T2. 

HELM STICKER

Plak de sticker op de linkerkant en rechterkant van  
de helm. 

TRANSITIETASSEN

Bij registratie ontvangt u twee transitietassen. 

In de groene transitietas, met de tekst ‘FINISH’, stopt uw 
persoonlijke eigendommen die u tijdens de wedstrijd niet nodig 
heeft. Lever deze tas bij Transitiezone T1 in de ‘bag drop-off 
tent’. Mocht u na het zwemonderdeel nog andere spullen 
hebben (zoals bijvoorbeeld zwembril, handdoek en/of wetsuit) 
dan stopt u uw deze spullen in de blauwe tas, met de tekst 
‘SWIM’. Deze tas plaatst u in Transitiezone T1 op de plaats van 
uw fiets.

Na de wedstrijd kunt u beide transitietassen, op vertoon van uw 
startnummer, ophalen in de registratietent op de Westerkade 
nabij de finish. 

Belangrijk: Alleen spullen die in de transitietas zitten, worden 
naar het finishgebied vervoerd. Spullen die op of naast de 
tas liggen, worden pas na de laatste startwave naar de 
registratietent gebracht.

Belangrijk: U dient op beide transitietassen uw startnummer te 
noteren. Dit kunt u doen bij het ophalen van uw registratie kit.

Startnumber:

First name:

Second name:

Telephone:

E-mail:

FINISH

Startnumber:

First name:

Second name:

Telephone:

E-mail:

SWIM

Startnumber:

First name:

Second name:

Telephone:

E-mail:

FINISH

Startnumber:

First name:

Second name:

Telephone:

E-mail:

SWIM
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VOOR DE WEDSTRIJD 

PARKEREN

Vanwege verkeersmaatregelen in het centrum van Rotterdam wordt deelnemers 
geadviseerd, indien mogelijk, met het openbaar vervoer te reizen. Voor wie toch met de 
auto komt, zijn er de volgende parkeermogelijkheden:

•  Museumpark of Boompjes (betaald parkeren). 

•  Katendrecht/ SS Rotterdam (betaald parkeren). Een dagkaart kost € 15,-. Per uur 
betaalt u € 3,-.

•  Stadion Feyenoord gratis parkeren (uitgezonderd Veranda) en verder fietsen.

•  P+R Noorderhelling (gratis parkeren) en verder fietsen.

•  P+R Beverwaard (gratis parkeren) en verder fietsen. 

CHECK IN TRANSITIEZONE T1 EN T2

Het is belangrijk dat de juiste spullen in de juiste transitiezone komen te liggen voor de 
wedstrijd. Om dit goed te laten verlopen, adviseren wij het volgende:

1.  Plaats uiterlijk 75 minuten voor uw starttijd uw hardloopspullen in Transitiezone T2 bij 
de Parklaan.

2. Fiets, via de aangegeven route, naar Transitiezone T1 bij Buizenpark (Katendrecht) 

3. Check uw fiets in bij het Bike-check-in punt

4. Plaats uw fiets en fietsspullen in Transitiezone T1 op de aangegeven positie

5. Plaats uw transitietas voor uw zwemspullen in Transitiezone T1

6. Lever uw transities tas FINISH in bij de bag-drop-off tent in Transitiezone T1

7. Loop via de aangegeven route naar de start in de Rijnhaven

Het plaatsen van uw spullen in de transitiezones is alleen mogelijk op de wedstrijddag, 
zondag 24 juli. Alleen met een geldig startnummer heeft u toegang tot de transitiezones. 

CHECK-IN HARDLOOPSPULLEN

Uw hardloopspullen dient u te plaatsen in Transitiezone T2 (Parklaan) onder uw 
startnummer die bevestigd is aan de fietsenrekken. 

CHECK IN FIETSSPULLEN

U kunt uw fietsspullen plaatsen in Transitiezone T1. Deze is gevestigd op Buizerpark 
(Katendrecht). Let hierbij op het volgende:

• Zorg dat de benodigde stickers zijn aangebracht op uw helm en fiets

• Draag bij het betreden van Transitiezone T1 een helm. 

•  Uw fiets en helm worden gecontroleerd op veiligheid. Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat u voor aanvang van de wedstrijd over een goed werkende fiets beschikt. Op het 
moment dat uw fiets niet veilig wordt geacht, laat de jury u niet starten – veiligheid gaat 
voor alles. Fietsen die niet in goede staat zijn, worden niet toegelaten tot de transitiezones.

•  U dient uw fiets te plaatsen in het fietsenrek dat hoort bij uw startwave en 
startnummer. Startwaves zijn aangegeven met de volgende signage.

•  Neem goed de tijd om de transitiezones te bekijken, zodat u weet waar uw fiets en 
eigendommen staan. Dit komt de snelheid van de wissel ten goede. Fietsen in T1 staan 
niet op volgorde van startnummer maar gaan per startwave, fietsen in T2 staan wel 
op startnummer. 

•  Andere eigendommen dienen netjes, naast uw fiets geplaatst worden. 

•  Persoonlijke eigendommen die niet tijdens de wedstrijd gebruikt worden, zijn niet 
toegestaan in de transitiezones. Deze eigendommen dient u, in de transitietas FINISH, 
af te geven in de bag-drop-off tent in T1. 

WETSUIT

Voor het gebruik van wetsuits gelden tijdens dit evenement de ‘ITU competitieregels’.

Het is verplicht een wetsuit te dragen als de watertemperatuur onder de 14 graden 
Celsius is. Bij een watertemperatuur boven de 22 graden Celsius is het verboden een 
wetsuit te dragen. In deze tijd van het jaar is de watertemperatuur in Rotterdam gemiddeld 
20,9 graden Celsius. Een wetsuit is bij deze temperatuur niet verplicht.

Belangrijk: Om verwisselingen van de wetsuits te voorkomen, raden wij aan om uw naam 
in uw wetsuit te zetten. Doe uw wetsuit direct na het zwemonderdeel in de daarvoor 
bestemde transitietas ‘SWIM’.

1501  15301  90 91  180 181  220
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Het is mogelijk om op de wedstrijddag een wetsuit te huren. Dit is mogelijk bij de Expo 
stand van Dare2Tri op de Westerkade. Het huren van een wetsuit is €40,-.

De timingchip dient om de linkerenkel onder de wetsuit te worden bevestigd. Hiermee 
voorkomt u dat de chip los raakt wanneer u de wetsuit uittrekt. 

DE WEDSTRIJD 

STARTTIJDEN *

NK Masters 40+: Zondag 24 juli vanaf 8:00

Olympische afstand individueel: Zondag 24 juli vanaf 8:20

Olympische afstand teams: Zondag 24 juli vanaf 9:30

Sprint afstand individueel: Zondag 24 juli vanaf 10:10

Sprint afstand teams: Zondag 24 juli vanaf 10:40

De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar voor de Sprint afstand en 18 jaar voor de 
Olympische afstand. Dat geldt voor zowel individuele deelnemers als deelnemers aan de 
team relay. Als peildatum geldt de leeftijd van de deelnemer op 31 december 2016.

* Tijden onder voorbehoud. 

PARCOURS

Alle deelnemers leggen hetzelfde fiets- en loopparcours af, waarbij het aantal af te leggen 
rondes verschilt. Bij het zwemonderdeel zwemmen deelnemers aan de Sprint afstand en 
Olympische afstand een verschillende lus.

ZWEMSTART

•  De start van het zwemonderdeel vindt plaats in de Rijnhaven, naast Hotel New York op 
de Antoine Platekade. 

• Zorg ervoor dat u tenminste 20-25 minuten voor de start van uw wave aanwezig bent. 

• U dient te allen tijde de aanwijzingen van de race officials op te volgen. 

•  Race officials zullen een signaal geven wanneer een startwave zich naar het 
startponton kan begeven. 

•  De timing chip wordt geregistreerd tijdens de zwem-check-in voordat u het 
startponton betreedt.

SPRINT AFSTAND OLYMPISCHE AFSTAND

ZWEMMEN 750m – 1 ronde van 750m 1500m – 1 ronde van 1500m

FIETSEN 1 ronde van 20km 40km – 2 rondes van 20km

HARDLOPEN 5km – 1 ronde van 5km 10km – 2 rondes van 5km

• Over de gehele breedte van het startponton kunt u te water gaan. 

•  Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers is het ten 
strengste verboden om in het water te duiken.

• U kunt zich aan het startponton vasthouden totdat het start signaal is gegeven.

ZWEMONDERDEEL

•  Het zwemonderdeel bestaat voor de Sprint afstand uit één ronde van 750 meter en 
voor de Olympische afstand uit één ronde van 1500 meter.

• Er wordt gestart vanuit het water.

• Er is een team van de Reddingsbrigade aanwezig om u te helpen indien dit nodig is.

•  Als u in moeilijkheden komt, ga dan op uw rug liggen en steek uw arm omhoog. Een 
reddingszwemmer komt vervolgens naar u toe om u te helpen. Indien nodig wordt u 
geholpen uit het water te komen.

•  Aan het einde van het zwemonderdeel verlaat u het water via de exit ramp aan de Nico 
Koomanskade. Vervolgens volgt u de route over het blauwe tapijt naar Transitiezone T1.

•  Na het zwemmen is het toegestaan uw wetsuit (indien van toepassing) tot de heupen 
naar beneden te rollen tot u uw fiets hebt bereikt. De wetsuit mag pas helemaal uit 
worden gedaan wanneer u bij uw fiets bent aangekomen. 

TRANSITIEZONE T1:

• U kunt zich omkleden bij uw fiets in het rek.

•  Na het zwemonderdeel stopt u uw zwemspullen in de blauwe ‘ SWIM’  transitietas. 
Deze tas plaatst u op de plek van uw fiets in uw startwave rek. 

• Voordat u uw fiets uit het rek haalt, dient u uw helm op te zetten en vast te maken.

•  Controleer voor u vertrekt of u uw timingchip nog steeds draagt. Mocht dit niet zo zijn, 
geef dit dan aan bij een official, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.

• Zorg ervoor dat u uw startnummer op uw rug draagt.

•  Het is verboden te fietsen in de transitiezones. Pas op het moment dat u de lijn aan 
het einde van de transitiezone volledig gepasseerd bent, mag u opstappen en beginnen 
met fietsen. 

FIETSONDERDEEL

•  Het fietsonderdeel bestaat voor de Sprint Afstand uit één ronde van 20 kilometer en 
voor de Olympische Afstand uit twee rondes van 20 kilometer.

• Het dragen van een helm is verplicht.

• Stayeren is niet toegestaan.

•  Het fietsonderdeel vindt plaats op een parcours dat is afgesloten voor ander verkeer. 
Het parcours bestaat zowel uit autowegen, fietspaden als voetpaden. 
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NIEUWE MAAS
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RIJNHAVEN

PORT OF ROTTERDAM

KONINGSHAVEN

KATENDRECHT
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 NARROW ROAD

 COBBLESTONES

 SPEED BUMP

 RAMP

 TUNNEL

 DANGEROUS CORNER

BIKE COURSE ATTENTION POINTS

•  Blijf tijdens het fietsen rechts rijden en houd er rekening mee dat u ingehaald  
kunt worden.

•  U bent zelf verantwoordelijk dat u het juiste aantal rondes rijdt. Indien na afloop blijkt 
dat u niet het juiste aantal rondes heeft gereden, wordt u gediskwalificeerd. Net voor 
de Nieuwe Leuvebrug is het turnpoint voor de 2e  fiets ronde, wanneer u deze mist is 
het niet meer mogelijk om terug te gaan. Het turnpoint wordt van te voren aangeduid.

•  Na uw laatste ronde wordt u richting Transitiezone T2 (Parklaan) geleid. Hier dient u af 
te stappen.

Let bij het fietsen op het volgende:

•  Het fietsparcours is technisch met veel bochten. Vanaf de Schaardijk tot aan de 
Plantagelaan bevindt zich een aantal drempels op het parcours.

•  Een gedeelte van het parcours gaat over fietspaden. Houd op plekken waarop het 
parcours smaller is extra rekening met inhalende deelnemers. 

 BIKE COURSE

 NARROW ROAD

 COBBLESTONES

 SPEED BUMP

 RAMP

 TUNNEL

 DANGEROUS CORNER

TRANSITIEZONE T2:

• U dient te zijn afgestapt voor u de lijn bij binnenkomst van Transitiezone T2 passeert.

•  U dient uw fiets op de juiste plaats in het rek terug te hangen. Dit is bij uw eigen 
startnummer.

• U mag uw helm pas losmaken op het moment dat u uw fiets in het rek heeft geplaatst.

• Laat uw fietsspullen netjes achter naast uw fiets. 

LOOPONDERDEEL

•  Het looponderdeel bestaat voor de Sprint afstand uit één ronde van 5 kilometer en 
voor de Olympische Afstand uit twee rondes van 5 kilometer.

• Uw bovenlichaam moet bedekt zijn.

•  Na afloop van uw laatste ronde wordt u het finishgebied ingeleid. U bent zelf 
verantwoordelijk dat u het juiste aantal rondes loopt. Indien na afloop blijkt dat u niet 
het juiste aantal rondes heeft gelopen, wordt u gediskwalificeerd.

•  Op het loopparcours zijn twee verzorgingsposten ingericht waar water, fruit en 
energydrank wordt aangereikt. 

EXTRA INFORMATIE RELAY TEAMS

Deze informatie is alleen voor deelnemers die met een team meedoen aan de relay. 

De timing chip moet overgedragen zijn en om de enkel van de teamgenoot bevestigd zijn 
voordat hij/zij aan het volgende onderdeel kan beginnen.

In de registratie kit zitten een badmuts, twee startnummers, een stickervel en drie 
polsbandjes. Eén startnummer moet gedragen worden door de fietser (op de rug) en het 
andere startnummer dient gedragen te worden door de loper (op de buik). De stickers zijn 
voor de helm en fiets. Alle deelnemers in het team dienen het polsbandje voor aanvang van 
de wedstrijd om te doen. 

Alle teamleden moeten hun startnummer en polsbandje dragen om toegang te krijgen 
tot de transitiezones. Om drukte in de transitiezones te voorkomen hebben alleen de 
zwemmer en fietser toegang tot Transitiezone T1 voor het overdragen van de timingchip. 
Alleen de fietser en de hardloper hebben toegang tot Transitieszone T2 voor de hand-
over van de chip. Het is niet toegestaan om met drie teamleden in de transitiezone te zijn 
gedurende de wedstrijd.

Let op: Transitiezones T1 en T2 liggen ver van elkaar vandaan dus plan dit goed.

  Zwemmers en lopers met een polsbandje kunnen gebruikmaken van het westelijke 
voetpad over de Erasmusbrug of gebruik maken van een watertaxi  van de organisatie 
op vertoon van het polsbandje (indien beschikbaar).  
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ZWEMMER

De timingchip dient gedragen te worden om de linker enkel. Na het zwemmen loopt u 
via de aangegeven route naar Transitiezone T1 naar de positie van de fiets, daar kan de 
timingchip doorgegeven worden aan de fietser. 

FIETSER

Zorg dat de helm op het hoofd zit en vastgemaakt is en draag het startnummer (op je 
rug). Wacht voor de zwemmer bij de fiets in Transitiezone T1. Laat uw fiets in het rek 
staan totdat de zwemmer de timingchip heeft overgedragen en u de chip om u enkel heeft 
bevestigd. Na het fietsen dient u eerst uw fiets weg te zetten op de daarvoor bestemde 
plek voordat de timing chip overgedragen kan worden aan de loper. 

LOPER

Draag je startnummer aan de voorkant. Wacht op de fietser bij uw startnummer in 
Transitiezone T2. Nadat de fietser zijn fiets heeft weggezet op de daarvoor bestemde 
positie kan de fietser de timingchip overdragen. Plaats de timing chip om uw enkel voordat 
u start met lopen. Zorg ervoor dat het startnummer goed zichtbaar is bij de finish.  

FINISH

Een team kan samen finishen. Aan het begin van de finish zone bevindt zich een meeting 
point. Wanneer de loper van uw team in de zone komt, krijgen de andere twee teamleden 
door middel van het polsbandje toegang tot de finish zone zodat de finish gezamenlijk kan 
worden gepasseerd. 

De timing chip moet direct na de finish ingeleverd worden bij de organisatie op de 
aangegeven plek in de finish zone. Vergeet dit niet, anders riskeert u een boete. 

NA DE WEDSTRIJD 

MEDAILLE

Na de finish ontvangt iedereen een medaille. Loop na ontvangst van de medaille door via de 
aangegeven route naar de verzorgingspost zodat deelnemers die nog moeten finishen niet  
gehinderd worden. In de verzorgingspost zijn diverse refreshments te verkrijgen. 

(De medailleceremonie voor het NK Masters 40+ vindt plaats om 10:05 uur voor de 
mannen en 10:25 uur voor de vrouwen op het medaille podium). 

BAG PICK UP

U kunt zowel uw ‘Swim’ tas als uw ‘Finish’ tas ophalen na de race in de registratie tent op 
vertoon van uw startnummer. Spullen zijn op te halen tot 19:00 uur zondag 24 juli.

FIETS CHECK-OUT

Na de race kunt u uw fiets ophalen in Transitiezone T2. U kunt alleen naar binnen via 
de bike check-in/check-out tent en op vertoon van uw startnummer. U kunt uw fiets 
alleen uitchecken wanneer uw startnummer overeenkomt met het nummer op uw fiets. 
Verwijder daarom de sticker van uw fiets niet voordat u de transitiezone via de bike check-
out heeft verlaten. 

U kunt uitchecken tot 19:00 uur op zondag 24 juli. Uw fiets staat dus veilig wanneer u bij 
het WK Paratriathlon wilt kijken dat om 15:30 begint. 

RESULTATEN

De resultaten zullen binnen 24 uur gepubliceerd op rotterdam.triathlon.org.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen, kunnen tot zondagavond 19:00 uur worden opgehaald in de 
registratietent op de Westerkade. 

MEDISCHE ONDERSTEUNING

Een team van verplegers en doktoren zorgt tijdens de ITU Triathlon Championships 
Rotterdam voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en toeschouwers. Langs het 
parcours zijn meerdere EHBO-posten ingericht.

Meld calamiteiten direct bij de meest dichtbijzijnde EHBO-post of iemand anders van de 
organisatie. Medewerkers  begeven zich zo snel als mogelijk naar de plek van de calamiteit.

Als deelnemer dient u zorg te dragen voor een adequate zorgverzekering.

We verzoeken alle deelnemers om de instructies van medisch personeel in alle gevallen op 
te volgen. 

KWALIFICATIE GRAND FINAL 2017

In 2017 is Rotterdam gastheer van de Grand Final van de World Triathlon Series. Van 
14 t/m 17 september 2017 worden volgend jaar wereldkampioenschappen voor 
verschillende agegroups op de sprint en op de olympische afstand gehouden.

Tijdens de ITU Triathlon Championsips Rotterdam 2016 is het voor deelnemers mogelijk om 
zich te kwalificeren voor het WK, dat volgend jaar op een bijna identiek parcours plaatsvindt. 
Voor Nederlandse agegroupers een unieke kans om mee te doen aan het WK in eigen land.

Per age group zijn op volgend jaar bij het WK maximaal 25 plaatsen beschikbaar voor 
Nederlandse atleten. In Rotterdam zijn dit jaar in elke agegroup vijftien startbewijzen voor 
het te verdienen.

Kijk voor meer informatie en de lijst van gekwalificeerde atleten op www.triathlonbond.nl
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NTB CHECKLIST BENODIGDHEDEN

Voor triathlon, Run Bike Run en andere vormen van combiduursport

ZWEMMEN:

□  Zwembroek/tritop/badpak/trisuit
□  Zwembrilletje
□  Handdoek
□  Wetsuit (optioneel)

FIETSEN:

□  Fiets
□  Wielerschoenen
□  Fietshelm
□  Fietsshirt
□  Fietsbroek
□  Sokken
□  Sport- of zonnebril
□  Wielerhandschoenen
□  Bidon met drinken
□  Fietspomp
□  Reserve binnenband/tube
□  Plakspullen
□  Bandenlichters

LOPEN:

□  Hardloopbroekje
□  T-shirt/hemdje
□  Sokken
□  Hardloopschoenen
□  Petje/zweetband
□  Schoenlepel
□  Lange tight
□  Losse armstukken / beenstukken
□  Shirt met lange mouwen
□  Regenjack
□  Muts/hoofdband

ALGEMEEN:

□  Trainingspak
□  Droog T-shirt of sweater
□  Droge sokken
□  Droge schoenen
□  Startnummerband
□  Handdoek(en)
□  Programmaboekje/startbewijs
□  Licentiebewijs/legitimatie
□  Geld
□  Vaseline
□  Talkpoeder (voor in je schoenen)
□  Zonnebrandcrème (waterproof)
□  Hartslagmeter
□  Waterdicht (sport)horloge
□  Badslippers


