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1. INLEIDING
1.1. Algemeen
a) Dit document beschrijft de voorwaarden en procedure voor LOC die een bid willen uitbrengen voor
de organisatie van een T³ Series/BK BTDF (overzicht in appendix).
b) De T³ Series/BK zijn goed georganiseerde events waarbij het LOC een topwedstrijd kadert binnen
een sfeervol evenement dat de reikwijdte, presentatie en marketing van de sport in het algemeen
verbetert en meer specifiek sportparticipatie en betrokken toerisme (voor gemeente, stad of
regio) bevordert.
c) De BTDF kent de T³ Series/BK toe en sluit hierbij een overeenkomst met het LOC. Het is de
verantwoordelijkheid van het LOC om:
 Zich als LOC aan te sluiten bij de VTDL of LBFTD, afhankelijk van het gewest;
 Samen te werken met de lokale instanties waar het event doorgaat, de TD en CRO/TO;
 Te voldoen aan de T³ Series/BK Event Manual.
b) Geschillen omtrent de toekenning van de T³ Series/BK worden in eerste aanleg behandeld binnen
het Geschiltribunaal BTDF (zie artikel 204, Huishoudelijk Reglement BTDF).

2. OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt afgesloten tussen 2 partijen: het LOC en BTDF.
2.1. LOC
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a) Het LOC voldoet aan onderstaande (financiële) verplichtingen:
1. Fee
2. Prijzengeld
Zie hoofdstuk 4 voor bijkomende info.
b) Het LOC houdt er ook rekening mee dat er bijkomende (financiële) voorwaarden zijn zoals:
1. Technical Officials BTDF
2. Timing BTDF
3. Wedstrijdverzekering
4. Atletenservice: ondersteuning naar atleten volgens niveau van deze competitie
(beveiliging op parcours, medische ondersteuning, informatieplatform, sfeerbeleving,
wedstrijdsouvenir of naturaprijs, …)
5. VIP-service
6. Media
Voor bijkomende info verwijzen we naar de betrokken liga.
c) Alle inkomsten uit extra sponsoring voor de T³ Series/BK, subsidies, inschrijvingsgelden van
atleten, catering en tickets (bijv. VIP) gaan integraal naar het LOC.
d) Het LOC voorziet de nodige accreditaties voor:
1. Afgevaardigden BTDF (max. 6)
2. Pers/media
e) Het LOC gebruikt de titel van “T³ Series/BK” vanaf de dag dat de overeenkomst getekend is tot
het einde van jaar x.
f) T³ Series/BTDF partners hebben recht op branding op de wedstrijdlocatie (visibiliteit en
commerciële ruimte voor merchandising). Deze branding wordt bepaald in de overeenkomst.
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2.2. BTDF
a) De BTDF zorgt voor:
1. Een contactpersoon voor de begeleiding voor de wedstrijd (Technical Delegate)
2. Een Chief Race Official en het nodige TO-korps
3. Timing BTDF
4. Online verslaggeving via website/nieuwsbrief/sociale media
5. Voor BK:
 Medailles voor alle podia per categorie en 2 kampioenstruien voor de overall BK
heren/dames
6. Voor T³ Series:
 Digitaal videoverslag/reportage van de wedstrijd
 Logistieke ondersteuning

3. BID PROCEDURE
3.1. Inleiding
a) Tijdens de bid periode kan elke LOC een bid indienen voor de organisatie van een T³ Series/BK.
Na het openstellen van de kandidaturen wordt de bid periode na 1 maand afgesloten en de
ontvangen bids geëvalueerd. De toekenning gebeurt vervolgens op de nationale vergadering in
oktober.
BK van het jaar x, niet toegekend in de bid periode x-1, kunnen door de RvB BTDF worden
toegekend via een verkorte bid procedure.
b) Planning van de bid procedure:

30 september
1 oktober
2de helft van oktober
November

Procedure
Opening van de bid periode, vanaf dit moment
kunnen LOC een bid indienen voor een T³
Series/BK
Einde van de bid periode
Bid evaluatie door de Technische Commissie
BTDF
Toekenning van de T³ Series/BK op de
nationale kalendervergadering
Overeenkomst wordt door beide partijen
ondertekend.
Bekendmaking van de nieuwe BK.
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Deadline
1 september

c) Een BK wordt georganiseerd binnen de periode 1 januari tot en met 31 december van het jaar x.
Het wedstrijdseizoen loopt per kalenderjaar.
3.2. BID aanvraag
a) Algemeen:
 De aanvraag is duidelijk en to the point.
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 De vragenlijst (achteraan dit document op pag 9-10) is volledig ingevuld en toegevoegd aan de
aanvraag, met de bijhorende documentatie (zie verder).
 Parcours zijn accuraat en/of foto’s zijn van goede kwaliteit.
 Alle documenten worden via mail (pdf) of via de post (cd rom/dvd) verstuurd naar de secretarisgeneraal BTDF (zie hfdstk 5 voor contactgegevens).
b) De aanvraag bevat naast de vragenlijst volgende documentatie:
 Het volledige wedstrijdprogramma met gedetailleerde plannen van wedstrijdsite & parcours per
discipline
 Een draft begroting met details over inkomsten & uitgaven
 Een draft marketing & promotie plan
 De structuur van het LOC (met verschillende coördinatoren, bijv. algemeen, administratief,
sporttechnisch, communicatie & marketing) en meer info over de centrale personen.
 Mogelijke bewijzen van ondersteuning (o.a. van de stad/gemeente waar het event doorgaat, de
politie-ondersteuning voor een verkeersvrij parcours, medische instanties, engagement richting
media/pers, beschrijving van bestaande of geplande commerciële partnerships, …).
3.3. BID evaluatie en erkenning
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a) Een bid wordt geëvalueerd op basis van de inhoud van de aanvraag en volgens onderstaande
criteria:
 Ervaring van het LOC;
 Positieve evaluaties en samenwerking met de betrokken liga in voorgaande editie(s) en/of
positieve vooruitzichten tot samenwerking;
 Engagement van LOC, stad (steden) of gemeente(s) en andere publiek/private instellingen;
 Lokale ondersteuning door een VTDL of LBFTD club;
 Marketing en promotie plan;
 Sponsoring en financieel plan;
 Algemene bijdrage van LOC/gemeente/stad tot ontwikkeling van de sport;
 Wedstrijddatum (bijv. BK voor jeugdatleten tijdens examenperiode, geen alternatief voor
zwemmen bij mogelijk koude temperaturen).
b) Tijdens de evaluatie kan het LOC gecontacteerd worden voor een prospectie of bijkomende
informatie, wat zo snel mogelijk en correct wordt afgehandeld.
c) De BTDF kan een bid annuleren indien deze niet voldoet aan de criteria of bij openstaande
schulden.
d) De BTDF zal enkel een bid erkennen indien ze overtuigd is van de competentie en middelen om
een BK te organiseren volgens de gevraagde kwaliteit en voorwaarden.
e) Het is de RvB BTDF die, op advies van de Technische Commissie BTDF, finaal beslist welke bids
erkend worden, op advies van de nationale organisatorencommissie. De LOC van de erkende bids
zijn aanwezig op de nationale kalendervergadering.
3.4. Toekenning
a) Indien er slechts één bid erkend is voor een specifieke T³ Series/BK, zal dit worden toegekend.
b) Bij meerdere erkende bids voor een specifieke T³ Series/BK:

BID Document T³ Series/BK 2017-2018 – Belgische Triatlon & Duatlon Federatie

5

Hoofdstuk: BID procedure

 Dienen alle bid-partijen vertegenwoordigd te zijn voor de toekenning die minstens 2 weken op
voorhand wordt aangekondigd. Zonder vertegenwoordiging valt de bid van de betrokken LOC
weg;
 De toekenning gebeurt eerst via onderling overleg tussen de betrokken LOC;
 Indien overleg mislukt, gebeurt de toekenning op basis van opbod van het prijzengeld voor de
atleten/clubs. Het opbieden gebeurt per 5% van het prijzengeld.
c) In eenzelfde weekend kan er slechts één BK plaatsvinden, tenzij een verschillende doelgroep
(triatlon <-> duatlon <-> aquatlon / jeugd <-> 20+) wordt aangesproken. De BTDF zal in eerste
instantie proberen te bemiddelen of een keuze maken met voorkeur voor bestaande organisaties
die het ideale traject hebben afgelegd in de ontwikkeling van een topevent en/of een mogelijke
meerwaarde bieden voor breedte- (algemeen concept van event) en/of topsport.
d) Na de toekenning wordt de overeenkomst zo snel mogelijk ondertekend door beide partijen.
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4. BIJLAGEN
5.1. Overzicht T³ Series en financiële voorwaarden
To be announced.

AQUATLON

DUATLON

TRIATLON

5.2. Overzicht BK en financiële voorwaarden
Discipline
Sprint Distance Triatlon* (D)
Standard Distance Triatlon* (D)
Middle Distance Triatlon (ND)
Long Distance Triatlon (ND)
Jeugdtriatlon (D)
Interclub Triatlon (ploegen)
Interclub Jeugdtriatlon
Mixed Relay Triatlon
Mixed Relay Jeugdtriatlon
Cross Triatlon
Paratriatlon
Sprint Distance Duatlon (D)
Standard Distance Duatlon (D)
Long Distance Duatlon (ND)
Jeugdduatlon
Interclub Duatlon
Interclub Jeugdduatlon
Cross Duatlon
Cross Jeugdduatlon

BK fee
€ 1.750
€ 2.500
€ 2.500
€ 1.250
€ 500
€ 1.500
€ 500
€ 750
€ 750
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 750
€ 250
€ 500
€ 500

Prijzengeld
€ 2.500
€ 4.000
€ 4.000
€ 2.000
€ 700**
€ 3.500
€ 1.500
€ 500
€ 750
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 500**
€ 1.750
€ 750
€ 750
€ 500

Aquatlon (12+)

€ 500

€ 1.000

*Enkel voor gelicentieerden
**Prijzengeld is enkel verplicht voor jeugd A en junioren, voor jeugd C en B minstens een mooie naturaprijs.
De officiële afstanden per discipline en minimumleeftijd staan vermeld in de BTDF Sportreglementen.
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5.3. Afkortingen - Definities
BK: Belgisch kampioenschap
BTDF: Belgische Triatlon & Duatlon Federatie
CRO: Chief Race Official of hoofdscheidsrechter
LBFTD: Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon
LOC: Lokaal Organisatie Comité, inclusief alle betrokken medewerkers van de wedstrijdorganisatie
RvB: Raad van Bestuur
T³ Series: Team Triathlon Series
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TD: Technical Delegate
Timing BTDF: VTDL of LBFTD-timing, voorzien van tijdwaarnemer en materiaal (chips &
meetpunten)
TO: Technical Official of scheidsrechter
VTDL: Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga

5. CONTACT
Belgische Triatlon & Duatlon Federatie
t.a.v. Secretaris-generaal
Diestsesteenweg 49, 3010 Kessel-Lo
Secretaris-generaal: Stefaan Depaepe

Hoofdstuk: Contact

E: secretaris.generaal@triatlon.vlaanderen
T: 016/47.49.32
W: www.triathlon.be
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6. BID AANVRAAG
IDENTIFICATIE LOC
Naam LOC
Samenwerkende
partners binnen
LOC
Verantwoordelijke
LOC
Contactpersoon
LOC (indien anders
dan bovenstaande)
+ adres/gsm/email

CommunicatieContactgegevens verantwoordelijke
+ adres/gsm/email

Website
Opmerkingen

Vraag
Locatie

VRAGENLIJST
Ja
Neen Antwoord, verklaring of opmerking

Wedstrijddatum (dd/mm/yyyy)
Alternatieve wedstrijddatum
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Kandidatuur voor welke T³ Series / BK
(formule & discipline vermelden)
Bevestiging van verkeersvrij parcours
tijdens de race
Mogelijkheid tot parcoursverkenning op
verkeersvrij parcours
Ondersteuning van lokale diensten
(specifieer)
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Ondersteuning van medische diensten
(specifieer)
Veiligheidsplan wordt vereist door
lokale instanties
Aantal voorziene medewerkers
(specifieer per onderdeel)
Bijkomende reeksen ter promotie van
de sport
Bijkomende verzekering (alle risico’s,
brand, …) afgesloten
Voorziene sponsoring (specifieer
financieel, natura, ruil, …)
Wedstrijdprogramma (ganse
dag/weekend) toegevoegd in bijlage
Plan wedstrijdsite & verschillende
parcours toegevoegd
Begroting toegevoegd
Marketing/promotie plan toegevoegd
Structuur LOC toegevoegd
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Extra ondersteuning toegevoegd
(specifieer)
Milieuomstandigheden van de locatie
toegevoegd
- Waterkwaliteit in orde
- Zwemgetijden indien van toepassing
-…
VIP faciliteiten toegevoegd
Ondersteuning van nationale/regionale
pers/media (indien bevestigd)
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