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Dit document bevat de algemene samenwerkingsvoorwaarden voor een
Lokaal Organisatie Comité (LOC) dat wil opgenomen worden in de
officiële evenementenkalender van Triatlon Vlaanderen (3VL).
Opgemaakt door 3VL, Juli 2018
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1. INLEIDING
a) Deze manual beschrijft de samenwerking tussen het LOC en de 3VL en is van toepassing op alle
organisaties die onder de noemer ‘triatlon’ of ‘multisport’ vallen.
b) Door een aanvraag in te dienen, verklaart het LOC zich akkoord met de voorwaarden van deze event
manual, maar ook met:
▪ De Sportreglementen Be3;
▪ De richtlijnen van het Vlaams decreet ‘Gezond & Ethisch Sporten’ (GES);
▪ De richtlijnen van NADO-Vlaanderen en het Vlaamse dopingdecreet;
▪ De Panathlonverklaring bij jeugdparticipatie.
c) Alle organisaties die zijn opgenomen in de officiële kalender van 3VL, zijn automatisch ook opgenomen
in de kalender van de BTDF.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. AANVRAAG
a) Een officiële aanvraag gebeurt ten laatste 4 maanden voor de eventdatum1. De procedure verloopt
online via de 3VL-website; na het aanmaken van een LOC-account kan men van hieruit een (of meerdere)
wedstrijden creëren.
b) Pas na het vervolledigen van de aanvraag en de goedkeuring door 3VL wordt er gestart met de
dienstverlening (verzekeringsattest, officials, toekennen van de tijdwaarnemer – zie verder voor
tijdwaarneming bij hoofdstuk 2.7) en wordt het evenement gepromoot via de website/kalender.
c) Het LOC kan alternatieve wedstrijdafstanden toepassen maar de minimumleeftijden per
wedstrijdafstand (zie Sportreglementen BTDF) zijn steeds van kracht.
d) Het samenwerkingscontract is van toepassing op de gegevens die door het LOC in de online account
worden ingegeven. Indien wedstrijdgegevens zouden wijzigen na de aanvraag, moeten die onmiddellijk
geüpdatet worden door het LOC binnen de LOC-account. Mits akkoord van 3VL blijft het
samenwerkingscontract van kracht.
Wijzigt echter de datum, locatie of LOC van het event, dan is de aanvraag niet meer geldig en moet een
nieuw event worden aangemaakt volgens de procedure die van toepassing is.
e) De aanvraag wordt niet behandeld indien er nog openstaande schulden zijn t.o.v. 3VL of BTDF.

2.2. AANSLUITINGSBIJDRAGE
a) Voor het LOC is er een jaarlijkse aansluitingsbijdrage van €50.
b) Deze bijdrage wordt vermeerderd tot €100 indien de officiële aanvraag na 1 oktober 2018 gebeurt.

2.3. VERZEKERING

Hoofdstuk: 1. Inleiding

a) Overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001 voorziet 3VL als erkende sportfederatie een verzekering
voor deelname van haar leden en de niet-leden aan sportpromotionele activiteiten en wedstrijden. De
kostprijs voor de verzekering bedraagt € 50/dag.
b) Deze verzekering omvat voor de deelnemers – volgens de officiële startlijst en in overeenstemming met de
leeftijdsvoorwaarden van de Sportreglementen BTDF – medewerkers en organisator een verzekering voor
lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schade aan derden.
3VL voorziet eveneens het wettelijk verplichte verzekeringsattest voor wielerwedstrijden op de
openbare weg. De polis dekt geen schade aan materiaal, gehuurd materiaal of gebouwen.
Surf naar deze link voor meer gedetailleerde info of contacteer 3VL.
1

Voor organisaties in het winterseizoen kan 3VL een uitzondering toestaan om de aanvraag op minder dan 4 maanden
voor de eventdatum in te dienen.
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2.4. DAGLICENTIE
a) Aan elke deelnemer die niet beschikt over een geldige 3VL- of LBFTD-licentie wordt automatisch een
daglicentie aangerekend via de online inschrijvingsmodule 3ntrance (op de 3VL-website, zie verder bij
punt 2.5). Bij teamwedstrijden (o.a. duo/trio) dienen enkel de atleten zonder wedstrijdlicentie een
daglicentie te betalen.
b) De kostprijs van een daglicentie verschilt naargelang de discipline en het niveau van de wedstrijd:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Daglicentie
Just for Fun
Kids (t.e.m. 11j)
Jeugd multisport (12 - 17j)
Jeugd triatlon (12j - 17j)
Zwemloop/Aquatlon (18+)
Teamwedstrijden (Trio & Duo)
prijs per niet-aangesloten teamlid
Multisport (18+)
Triatlon Sprint (18+)
Triatlon Standard or Long (18+)

Prijs
Gratis
Gratis
€3
€5
€5
€5
€ 10
€ 12
€ 20

Voor een just for fun event dient voldaan te worden aan onderstaande voorwaarden:
▪ Promotioneel, laagdrempelig en met een uiterst recreatief karakter;
▪ Deelnemen is het allerbelangrijkste dus er is geen competitie met podia of prijzengeld;
▪ De afstanden zijn kort, toegankelijk en niet langer dan 750m zwemmen, 25km fietsen en 5km lopen;
▪ De deelnameprijs is laagdrempelig.
d) Deelnemers met een buitenlandse licentie registreren zich eerst met een daglicentie. Bij het tonen van
de geldige licentie op de wedstrijddag, wordt de kost van de daglicentie terugbetaald door het LOC.
Deze kosten worden uiteindelijk in mindering gebracht op de eindfactuur van 3VL.
c)

2.5. INSCHRIJVINGEN VIA 3NTRANCE
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a) Het gebruik van de online inschrijvingsmodule “3ntrance” is verplicht voor het beheer van alle
inschrijvingen. De meerwaarde zit in:
▪ Een centraal inschrijvingsplatform voor alle Vlaamse wedstrijden met
▪ meer dan 30.000 unieke profielen
▪ meer dan 25.000 inschrijvingen per jaar
▪ meer dan 12.000 unieke inschrijvingen per jaar
▪ Centralisatie van alle gegevens en automatische link naar de ledendatabase en controle van de
daglicenties;
▪ Atleten kunnen via het online platform onmiddellijk inschrijven via overschrijving en/of online
banking;
▪ Aanbieden van online banking met onder andere Visa, Mastercard, Bancontact, iDeal.
▪ Bij elke inschrijving wordt aan de atleet automatisch een administratieve kost aangerekend. Deze
kost dekt o.a. de ontwikkeling en verdere uitbreiding van het 3ntrance systeem en de mobiele app
en de gebruikskosten van betalingsplatform MultiSafePay.
▪ Inschrijvingen tot € 10: + €1 vaste kost (excl. 21% BTW)
▪ Inschrijvingen tot € 40: +€2 vaste kost (excl. 21% BTW)
▪ Inschrijvingen tot € 60: + €3 vaste kost (excl. 21% BTW)
▪ Inschrijvingen tot € 85: + €4 vaste kost (excl. 21% BTW)
▪ Inschrijvingen vanaf € 86: + €5 vaste kost (excl. 21% BTW)
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▪ Atleten kunnen inschrijven via een open inschrijfformulier of vanuit een persoonlijke 3ntranceaccount waarin de eigen wedstrijden en resultaten worden bijgehouden;
▪ Autonoom en veelzijdig inschrijvingsbeheer door het LOC;
▪ Meer vlotte en gestructureerde inventarisatie van de nodige gegevens voor de tijdwaarneming, livetiming, publicatie van resultaten, de verwerking van de rankings en de facturatie.
b) Indien gewenst, kan het LOC via 3ntrance een prioritaire inschrijfperiode (PIP) invoeren voor atleten
met een 3VL- of LBFTD-licentie2 en dit uitbreiden naar lokale bewoners.
c) Lokale bewoners kunnen gedurende de volledige inschrijvingsperiode met een gratis daglicentie
inschrijven. Worden als lokale bewoners beschouwd: bewoners in de gemeente(s) of stad (steden)
waar het event plaatsvindt of die het parcours doorkruis(en)t.
Een organisatie kan korting krijgen bij het invoeren van een PIP onder bepaalde voorwaarden (zie
verder bij punt 2.10 LOC-fonds).
d) Atleten die op een onterechte wijze het systeem gebruiken (o.a. bij fraude), verliezen automatisch hun
startrecht op de wedstrijddag.

2.6. OFFICIALS

2
3

Niet van toepassing voor atleten met een buitenlandse licentie.
Motards enkel van toepassing voor events met een fietsproef op de openbare weg.
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a) Op iedere wedstrijd worden officials afgevaardigd voor het sportieve en veilige verloop van de
wedstrijd. Hun takenpakket staat beschreven in de Sportreglementen Be3. Bijkomend is er voor en na
de wedstrijd sporttechnische ondersteuning door:
▪ Het voorafgaand contact en/of door de aangewezen CRO-prospectie (sowieso bij nieuwe
organisaties, kampioenschappen of grote events). Betrek de CRO tijdig bij de organisatie, dit zal
resulteren in een vlotter, sportiever en veiliger wedstrijdverloop;
▪ De evaluatie van de wedstrijd op basis van objectieve, kwaliteitsvolle parameters met constructieve
feedback voor volgende edities (online evaluatieformulier).
b) Tot het officialkorps behoren zowel de CRO, TO als erkende motards3 (M) die instaan voor de
begeleiding van de TO’s op het wedstrijdparcours.
c) De bijdrage per official die optreedt tijdens de wedstrijddag bedraagt € 45. Voor een CRO is dit €75. De
kostprijs voor een prospectie door de CRO bedraagt € 15. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.
d) Bij een wedstrijdprogramma van meer dan 4 uur (vanaf check-in tot laatste aankomst) en van meer dan
8u voorziet het LOC telkens een bijkomend lunchpakket en voldoende drank.
e) Het aantal afgevaardigde officials wordt (in samenspraak met het LOC) bepaald door de CRO en is
afhankelijk van het type wedstrijd, aantal deelnemers & reeksen/waves, wedstrijdlocatie & parcours en
beschikbaarheid aan officials. De aangewezen CRO en officiële lijst met afgevaardigde officials worden
kenbaar gemaakt via de online LOC-account.
Bij Non-Drafting (ND) wedstrijden worden er meer TO en M
f) Aanvraag:
voorzien voor de extra controle op het fietsparcours.
▪ Men kan een beroep doen op 3VLofficials mits een tijdige aanvraag en volgens de beschikbaarheid van de officials. Indien niet kan
voldaan worden aan de vraag, wordt dit gemeld aan het LOC.
▪ Indien meer aanvragen dan beschikbare officials, gebeurt de toekenning op basis van het
wedstrijdniveau (internationale wedstrijden, T³Series, BK, T³Series 2e Divisie, Lotto Jeugdcup,
Multisport Kids Toer, doorsnee wedstrijd).
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2.7. TIJDWAARNEMING
a) Wat:
▪ 3VL kan elektronische timing (tijdwaarnemer & timinginstallatie) voorzien. De timing gebeurt door
middel van een elektronische chip met enkelband. Het LOC kan vervolgens meetpunten aanvragen
(waar ze een tijdsregistratie wenst) en daar worden dan kabels (detection loops) gelegd voor de
registratie.
▪ 3VL maakt gebruik van professioneel high-density materiaal (ook geschikt voor de fietsproef) dat
tevens wordt gebruikt voor internationale topcompetities.
▪ 3VL levert een notebook aan op de dag van de wedstrijd met mobiel internet waardoor het LOC
eenvoudig daginschrijvingen kan doorvoeren in 3ntrance en timingchips kan inscannen.
▪ De 3VL timing gebeurt integraal en uitsluitend op basis van de inschrijvingen in 3ntrance. Alle atleten
dienen dus ingeschreven te staan in het systeem en gekoppeld aan een startnummer.
b) Aanvraag:
▪ Men kan een beroep doen op 3VL tijdwaarneming mits een tijdige aanvraag en volgens de
beschikbaarheid van tijdwaarnemers en materiaal. Indien niet kan voldaan worden aan de vraag,
wordt dit onmiddellijk gemeld aan het LOC.
▪ Indien meer aanvragen dan beschikbare tijdwaarnemers, gebeurt de toekenning op basis van het
wedstrijdniveau (internationale wedstrijden, T³Series 1e Divisie, BK, T³Series 2e Divisie, Lotto
Jeugdcup, Multisport Kids Toer, doorsnee wedstrijd). Bij eenzelfde niveau gebeurt de toekenning op
basis van de datum van de wedstrijdaanvraag.
c) Voorwaarden:
▪ Het plaatsen van het timingmateriaal en de verwerking van de registratiegegevens tot een
einduitslag is de verantwoordelijkheid van de tijdwaarnemer. Het inscannen/verdelen/terug
inzamelen van de chips en het voorzien van de nodige faciliteiten (internet, elektriciteit, werkruimte
voor de tijdwaarnemer, …) is de taak van het LOC.
▪ Indien de tijdwaarnemer extra tijd moet investeren in de verwerking van de resultaten wegens het
niet correct of tijdig aanleveren van de startlijsten door het LOC of indien het LOC het
wedstrijdverloop (en bijgevolg registratie) wijzigt zonder voorafgaand overleg, zal dit ook
aangerekend worden.
▪ Bij grotere events dienen meerdere tijdwaarnemers afgevaardigd te worden (in overleg met LOC en
CRO).
▪ Wordt een reservatie voor elektronische tijdwaarneming geannuleerd door het LOC wegens
mogelijk voorziene omstandigheden, kan een forfait (tot max. € 250) worden aangerekend.
d) Kostprijs: een volledige prijslijst van de tijdwaarneming kan je terugvinden in de bijlage.

Hoofdstuk: 2. Algemene voorwaarden

2.8. RESULTATEN
a) De resultaten van een wedstrijd worden officieel goedgekeurd door de CRO. Tot dan zijn alle
gepubliceerde resultaten onder voorbehoud.
b) Atleten met een DSQ (diskwalificatie) worden uit wedstrijd genomen, er verschijnen geen tussentijden
in de uitslag.
c) 3VL timing en mits een sterke lokale internetverbinding kunnen de resultaten live worden gestreamd
via de app myvtdl (voor iOS) en de website results.triatlon.vlaanderen. Na goedkeuring door de CRO
worden de resultaten bekendgemaakt op de 3VL-website.
d) De live app (via IOS – Apple) en de livetiming website http://results.triatlon.vlaanderen worden actief
gepromoot door het LOC op hun website en wedstrijdlocatie.
e) Indien het LOC geen beroep doet op de 3VL-tijdwaarneming, stuurt men onmiddellijk na de wedstrijd
de correcte en goedgekeurde (CRO) eindresultaten in het vereiste CSV- of Excelsjabloon door naar
events@triatlon.vlaanderen.
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2.9. SPORTTECHNISCHE VOORWAARDEN
1. Registratie & deelname atleten – wedstrijdsecretariaat
a) Op het wedstrijdsecretariaat worden alle deelnemers/teams gecontroleerd door middel van hun licentie
met foto of identiteitskaart. De controle bevestigt de identiteit van de ingeschreven atleet/teams, hun
verzekering en is ook een verplichting binnen het antidopingdecreet.
b) Ingeschreven atleten die niet deelnemen op de wedstrijddag (no show, ziekte of andere) worden
onderaan de uitslag opgenomen met de vermelding “Did Not Start” (DNS). Het startnummer kan
eventueel worden omgewisseld met een andere atleet indien dit ten laatste 30 minuten voor de start
wordt gemeld aan de tijdwaarnemer en CRO waarbij laatste zijn/haar goedkeuring verleent.
C) Atleten die geschorst zijn wegens doping of andere inbreuken mogen niet deelnemen aan een event
zolang ze geschorst zijn. Voor schorsingen in verband met doping kan de organisator zich aanmelden op
de nieuwsbrief van de dopinglijn (www.dopinglijn.be).
Atleten die geschorst zijn door 3VL, LBFTD of Be3 worden gemeld via de nieuwsbrief van 3VL.
d) Startnummers (of tattoonummering) moeten van goede kwaliteit zijn. Indien er teams (trio/duo)
deelnemen, wordt voor hen een aparte nummering voorzien. Bij voorkeur ook een aparte nummering
voor dames/heren en jeugd.

2. Veiligheid

Hoofdstuk: 2. Algemene voorwaarden

a) Triatlon/duatlon: Het LOC werkt samen met de bevoegde instanties (politie) om een verkeersvrij
parcours te verkrijgen. Gevaarlijke punten op het wedstrijdparcours (zoals putten in het wegdek,
flessenhalzen, scherpe bochten, …) moeten door middel van signalisatie worden aangeduid.
b) Bij openwaterzwemmen is een controle tussen de 1 en 3 maanden voor de wedstrijd en een recente
(maximum 14 tot 21 dagen oud4) wateranalyse vereist dat het zwemparcours officieel als “zwemwater”5
goedkeurt. Dit wordt 14 dagen voor het event aan de CRO overhandigd. Als er tussen het moment van
de wateranalyse en de wedstrijd (water)werken gebeuren of er zijn weersomstandigheden die de
waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, dient het LOC een nieuwe wateranalyse aan te vragen.
c) Voor zowel kleine als ernstige ongevallen zorgt het LOC voor medische steun (MS) tijdens de wedstrijd,
volgens de noden en omstandigheden van de wedstrijd.
▪ Tijdens het zwemmen: redders op en/of naast het zwemparcours, transportmiddelen en eventueel
ook duikers.
▪ Een mobiel medisch team dat zich onmiddellijk kan verplaatsen op het wedstrijdparcours.
▪ Een medische post nabij de aankomstzone.
d) Op elke wedstrijdlocatie moet een defibrillator (AED) aanwezig zijn, het LOC zet een medisch official in
die deze kan bedienen en ervoor zorgt dat de defibrillator ter beschikking is bij de belangrijkste
wedstrijdlocaties (start, wisselzones, aankomst). Een defibrillator is van 3VL gratis te ontlenen volgens
beschikbaarheid (voorrang respecitievelijk voor internationale wedstrijden, T³Series 1e Divisie, BK,
T³Series 2e Divisie, Lotto Jeugdcup, Multisport Kids Toer, doorsnee wedstrijd) meer info via
events@triatlon.vlaanderen .

4

Zwemwaters die regelmatige gecontroleerd worden (www.kwaliteitzwemwater.be) is een afwijking mogelijk
(aanvraag via 3VL). Indien gebruik van onbekend zwemwater, is het aangewezen om bijkomend een vroegere analyse
aan te vragen.
5 Attest dient voorzien te worden door een bevoegde instantie die dezelfde analysemethoden en –praktijken toepast
zoals voorzien in de Europese zwemwaterrichtlijn.
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e) Een veiligheidsplan beschrijft de voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid en concrete acties bij
ongevallen. Aangezien de specifieke richtlijnen per gemeente of stad kunnen verschillen, informeert het
LOC zich best via de lokale instanties. Het plan kan door de CRO (op voorhand) worden opgevraagd.
f) In functie van de veiligheid op het parcours wordt het maximumaantal deelnemers en limiettijden per
discipline steeds bepaald in overleg met 3VL/CRO.
3. Parcours
a) Triatlon/duatlon: Het LOC zorgt voor een motard met een rode vlag die voor de eerste atleet rijdt en
een motard met een groene vlag die na de laatste atleet rijdt. Bij het lopen kan de motard vervangen
worden door een medewerker op de fiets.
b) Alle motards (3VL, Be3, LOC, extern,...) die zich op het parcours begeven moeten hiervoor de toelating
en een (schriftelijke/mondelinge) briefing krijgen van de CRO.
c) Er moet voldoende bevoorrading voorzien worden in de aankomstzone en om de 2,5 km langs het
loopparcours. Bij extreme temperaturen wordt de bevoorrading in overleg met de CRO aangepast.
d) Voldoende vuilnisbakken of -zakken op de belangrijkste wedstrijdlocaties en dropzones langs het
parcours waar atleten/publiek hun afval kunnen deponeren.
e) Er wordt een tentje (partytent 3x3m) voorzien aan de aankomstzone voor de officials en/of
tijdswaarnemer om de finish optimaal te kunnen organiseren bij wisselende weersomstandigheden
(regen, extreme zon,...).
d) Dubbele oversteekplaatsen (gescheiden oversteek per richting) voor een veilige en vlotte doorstroming
van het publiek.
4. Wisselzone
a) De perfecte wisselzone voorziet voldoende ruimte, een efficiënte structuur, orde en eerlijkheid voor alle
atleten. In- en uitgang zijn zodanig opgebouwd dat elke atleet tijdens de wissel dezelfde afstand loopt.
Contacteer gerust de CRO voor meer advies.
b) Het LOC heeft een toezichtplicht ten aanzien van het materiaal van de atleten dus daarom wordt de
wisselzone door medewerkers bewaakt (is geen bevoegdheid van TO) vanaf de eerste check-in tot de
laatste check-out. Enkel atleten, TO en bevoegde medewerkers (mits accreditatie) worden toegelaten.
5. Klantgerichte organisatie

Hoofdstuk: 2. Algemene voorwaarden

a) Er is een duidelijke website van de organisatie met alle praktische info voor atleten en toeschouwers,
een atletenbriefing met verwijzing naar de Sportreglementen die van toepassing zijn.
b) Er is voor de atleten/toeschouwers een duidelijke bewegwijzering naar de belangrijkste
(wedstrijd)locaties zoals wedstrijdsecretariaat, kleedkamers, start, wisselzone 1/2, aankomst, …).
c) Er is voldoende parking nabij de wedstrijdlocatie.
d) Er zijn nabij de wedstrijdlocatie propere kleedkamers, indien mogelijk ook douches voor de atleten.
6. Non-drafting
a) Triatlon/duatlon: Indien het LOC een non-draftingreeks organiseert, dienen volgende voorwaarden
gerespecteerd te worden:
✓ Maximum aantal fietsronden (bijvoorbeeld: maximum 2 fietsrondes bij standaard afstand);
✓ Maximum aantal deelnemers per wave (in samenspraak met CRO);
✓ Parcours dat zich leent tot non- drafting, zowel naar atleten als de officials toe;
✓ Dutch lines om de non-draftingzone weer te geven (bijv. 1 km na wisselzone of bevoorrading, bij
lange rechte stukken);
✓ Strafbox (kan gratis ontleend worden bij 3VL volgens beschikbaarheid);
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✓ Uitzonderingen (bijvoorbeeld dubbele standaardafstand triatlon) op aanvraag en na goedkeuring
3VL.
7. Dopingcontrole
a) Een dopingcontrole kan op ieder ogenblik (en dus ook op elke mogelijke wedstrijd) plaatsvinden en het
Vlaams dopingdecreet verplicht elke sportvereniging om volledige medewerking te verlenen aan de
controles en het toezicht op de controles.
b) Wanneer een controleteam zich aanmeldt voor een dopingcontrole, wordt van het LOC het volgende
verwacht:
▪ Het ter beschikking stellen van een geschikt dopinglokaal;
➢ Afzonderlijk en proper dat de ganse tijd enkel en alleen voor de dopingcontrole wordt
gebruikt;
➢ In de nabijheid van de wedstrijd, max. 500m van aankomst (en bij voorkeur dichter);
➢ Voldoende groot, met een tafel en stoelen in;
➢ In of naast het lokaal een toilet, bruikbaar voor zowel dames als heren, en dat tijdens de
controle enkel en alleen voor de dopingcontrole wordt gebruikt;
➢ En een wachtruimte, zo dicht mogelijk bij het dopinglokaal;
▪ Het bezorgen van een lijst met daarop alle deelnemers en hun contactgegevens (waaronder
volledig adres en gsm-nr), wanneer iemand van het controleteam hierom vraagt;
▪ Het voorzien van voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank;
▪ Het verlenen van alle medewerking.
c) Lees de volledige tekst via deze link.
8. Prijzengeld
a) Als er prijzengeld is voorzien, moet er door het LOC een fiscale aangifte gebeuren vanaf € 125/persoon.
9. G-wedstrijd
a) 3VL werkt samen met de vzw Parantee ter promotie van G-sport. Informeer via de 3VL indien het LOC Gatleten wenst toe te laten.
b) Voor atleten met een beperking en begeleiders die deelnemen in een open wedstrijd, zorgt het LOC
voor de nodige herkenning (ev. polsbandjes). De CRO wordt vooraf verwittigd bij deelname van Gatleten.

Hoofdstuk: 2. Algemene voorwaarden

2.10. LOC-FONDS
a) Het LOC komt in aanmerking voor een korting op de betrokken 3VL-kosten via het LOC-fonds:
▪ €50 korting op de aansluitingsbijdrage (Hfdst 2.2) indien LOC ook als club aangesloten is bij 3VL.
▪ 20% van de kostprijs van elke daglicentie die finaal wordt aangekocht via 3ntrance door nietgelicentieerde deelnemers op de betrokken wedstrijddag;
▪ Korting van €350 op de forfaitaire kost van de tijdwaarnemer (excl. verplaatsingskosten) indien
voldaan wordt aan volgende voorwaarde:
➢ Voor de individuele wedstrijd(en) een prioritaire inschrijfperiode (PIP) van bij de start van de
inschrijvingen voor deelnemers met een geldige 3VL- of LBFTD-wedstrijd of jeugdlicentie.
Deze PIP kan uitgebreid worden naar lokale bewoners (Lokale bewoners kunnen inschrijven
met een gratis daglicentie).
De PIP duurt minstens één maand en kan niet vroeger eindigen dan 31 januari van het jaar x 6;
6

Voor het winterseizoen zijn uitzonderingen mogelijk in overleg met 3VL.
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➢

Een “early bird” om atleten te stimuleren tijdig te laten inschrijven.

2.11. PARTNERSHIP 3VL
a) Het LOC neemt het logo van 3VL op in haar communicatie.
b) Het LOC zorgt voor een VIP-accreditatie (indien van toepassing) als 3VL de voorzitter, de secretarisgeneraal of een bestuurslid afvaardigt.
c) Het LOC zorgt voor een persaccreditatie als 3VL een fotograaf afvaardigt.
d) Het LOC en de deelnemers (via inschrijving) gaan akkoord dat beeldmateriaal, genomen op het event,
kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van 3VL en voor sportpromotie in het algemeen. Het
LOC, noch een deelnemer of toeschouwer, kan hiervoor een vergoeding claimen.
e) 3VL kan op voorhand een locatie (4x10m) nabij de wedstrijdlocatie vragen voor de shop die het LOC dan
gratis voorziet.
f) 3VL behoudt het recht om eigen sponsors visueel kenbaar te maken via de 3VL kanalen (3ntrance,
website, tijdswaarneming, mobiele app, logistiek materiaal, shop, …)

2.12. SANCTIES
a) Indien het LOC niet tegemoetkomt aan de voorwaarden van de event manual, kan de Raad van Bestuur
van 3VL beslissen om een organisatie te schorsen van de officiële kalender waardoor alle verbintenissen
van 3VL opgezegd worden.
b) Geschillen worden geregeld door het geschiltribunaal zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement van
3VL.

2.13. AANSPRAKELIJKHEID
a) Bij nalatigheid kan het LOC verantwoordelijk gesteld worden voor schade en herstel aan 3VL-materiaal.
b) 3VL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde diensten die (acuut) wegvallen wegens
redenen van overmacht (ziekte, ongeval,…).

3. BIJLAGEN
APPENDIX A – PRIJSLIJST
Alle vermelde prijzen die vallen onder het BTW stelsel, zijn inclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.
€ 50 korting voor clubs aangesloten bij 3VL
Aansluitingsbijdrage
€ 50 bij aanvraag voor 1

oktober 2018

Officials

zie alle info Hfdst. 2.5.

Het aantal afgevaardigde officials wordt (in
samenspraak met het LOC) bepaald door de CRO en is
afhankelijk van het type wedstrijd, aantal deelnemers
& reeksen/waves, wedstrijdlocatie & parcours en
beschikbaarheid aan officials.
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Hoofdstuk: 3. Bijlagen

Verzekering event
Inschrijvingsmodule
3ntrance

€100 bij aanvraag na 1
oktober 2018
€ 50/dag
tot €10: +€1 (+21% BTW)
tot €40: +€2 (+21% BTW)
tot €60: +€3 (+21% BTW)
tot €85: +€4 (+21% BTW)
vanaf €86: +€5 (+21% BTW)
€ 45 (+21% BTW)/official
€ 75 (+21% BTW)/CRO
€ 15 (+21% BTW)
/prospectiebezoek
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OPTIONEEL

Tijdwaarnemer

€ 450/dag (8u), per extra
half uur € 25

+ verplaatsingskost
(forfaitaire
kilometervergoeding)

Duur opdracht wordt berekend vanaf de aankomst
van de tijdwaarnemer (opening
wedstrijdsecretariaat7) tot een uur na aankomst van
de laatste atleet, zonder rekening te houden met
mogelijke correcties.
Kilometervergoeding volgens KB van 18 januari 1965
inzake reiskosten.
Tarief is exclusief de korting die vermeld staat onder
hoofdstuk 2.10 (LOC-fonds).

Meetpunten
Chips

€ 100/stuk voor eerste 3
€ 150/stuk vanaf 4e m.p.
€0.5/chip voor eerste 200
chips
€0.8/chip voor de
volgende 300 chips

App/mobiele website
myvtdl voor live results
Penaltytent / strafbord
Defibrillator 3VL

Verloren chips worden gefactureerd aan het LOC
(€ 30/chip).
Chips die vooraf worden verstuurd via postpakket = €
25 + portkosten

€1/chip voor de
bijkomende chips vanaf
500 chips
Inclusief
Gratis
Gratis

Mits tijdig reservatie en op te halen op 3VL kantoor.
Mits tijdige reservatie en portkosten ten laste van het
LOC.

BK: Belgisch kampioenschap
Be3: Belgische Triatlon & Duatlon Federatie
CRO: Chief Race Official (hoofdscheidsrechter) of verantwoordelijke TO van de wedstrijddag. Enkel de CRO
keurt de definitieve uitslag goed.
Event: Een sportmanifestatie met één (1) of meerdere sportactiviteiten (o.a. wedstrijden), gespreid over
één (1) of meerdere aaneensluitende dagen.
LBFTD: Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon; de Waalse tegenhanger van de 3VL.
Multisport: De disciplines zijn opgenomen in de Sportreglementen van de Be3.
LOC: Lokaal Organisatie Comité (het bestuursorgaan of de organisator van het event).
Tijdwaarnemer: Verantwoordelijke die instaat voor de tijdwaarneming en de opmaak van de
wedstrijdresultaten.
TO: Technical Official (scheidsrechter)
Triatlon: De definitie is opgenomen in de Sportreglementen van de Be3.
VK: Vlaams kampioenschap
3VL: Triatlon Vlaanderen (de Vlaamse triatlonfederatie)
WADA: World Anti-Doping Agency
Wedstrijd: Een sportactiviteit in de vorm van een race, waarbij alle atleten dezelfde start hebben en
dezelfde aankomst.
Wedstrijddag: Kalenderdag waarop één of meerdere wedstrijden van een event georganiseerd worden.

Hoofdstuk: 3. Bijlagen

APPENDIX B – DEFINITIES

7

Bij aankomst van de tijdwaarnemer (opening wedstrijdsecretariaat) is er voldoende tijd voor het installeren van de
nodige meetpunten op de verschillende wedstrijdlocaties. Indien nodig komt de tijdwaarnemer vroeger.
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4. CONTACT

Hoofdstuk: 4. Contact

Triatlon Vlaanderen
Diestsesteenweg 4, 3010 Kessel-Lo,
T +32 (0)16/47.49.32,
E info@triatlon.vlaanderen of events@triatlon.vlaanderen
W http://triatlon.vlaanderen
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