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Voorwoord
Campus Health & Sports Club en Squadra Events bundelen de krachten voor
een nieuwe Triathlon in Eindhoven. Op zondag 2 september 2018 vindt de High
Tech Triathlon plaats op en om het terrein van de High Tech Campus.
De voorbereidingen zijn in volle gang en gaan er een groot succes van maken.
Op zondag 2 september staat alles op en rondom het High Tech Campus in het
teken van triathlon! Een prachtige locatie voor zowel de sporter als voor de
toeschouwers. Door het goede zicht op alle drie de onderdelen is dit evenement
een genot om naar te kijken.
’s Morgens om 11.00 uur klinkt het startschot voor de eerste start serie. Bijna
500 deelnemers van jong en oud gaan hier strijden om de ereplaatsen.
Wij wensen alle deelnemers veel succes en sportplezier!
Met sportieve groet,
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Over Squadra
Squadra, het internationaal Triathlonbedrijf uit Eindhoven, gelooft dat iedereen het optimale uit zichzelf
kan halen door middel van de juiste coaching. Wij bieden iedere sporter een klimaat en omgeving voor
optimale prestaties met de juiste mentaliteit en kwaliteit. Squadra bestaat uit het team van topsporters op
internationaal topniveau, Squadra Road2Tri, Squadra Events en Squadra Community.
SQUADRA
Het team bestaat uit atleten van verschillende leeftijden, kwaliteiten en persoonlijkheden met ambitie op
internationaal topsportniveau. Het doel is met minimaal 1 Squadra-atleet aan de start te staan bij de
Olympische Spelen in 2020. Onze Road to Tokyo is te volgen via onze social media kanalen!
SQUADRA ROAD2TRI
Het is bewezen dat samen sporten en samen prestaties behalen mensen met elkaar verbindt. Het is een
magnifieke manier voor teambuilding. Met Squadra Road2Tri bieden wij bedrijfstrajecten en begeleiden
de bedrijfsteams doelgericht naar een triathlon.

SQUADRA EVENTS
Op onze jaarlijkse events creëren we een gezellige omgeving toegankelijk voor jong, oud, breedtesporter
en professioneel atleet. Honderden triatleten, bedrijventeams en communityleden staan bij ons aan de
start bij onder andere Squadra Triathlon Nuenen, High Tech Triathlon en diverse zwemlopen.
SQUADRA COMMUNITY
Squadra gelooft dat iedereen het optimale uit zichzelf kan halen door middel van de juiste coaching en
daarvoor kan elke triatleet zich aanmelden bij Squadra Community. Bij ons kan iedereen verantwoord
trainen op elk niveau tijdens de wekelijkse trainingen, met persoonlijke trainingsschema’s en nog veel
meer.
Kijk voor meer informatie op www.squadratriathlon.nl
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Over Campus health sport
De High Tech Triathlon is een mede-initiatief van Campus
Health & Sports Club. Zij verzorgen de preventieve
gezondheidsdiensten op de High Tech Campus. Health &
Sport zijn de belangrijkste pijlers van de club. In het
verlengde van deze dienstverlening organiseert Campus
Health & Sports Club allerlei sportevenementen om de
vitaliteit van werknemers op de High Tech Campus te
verbeteren. Het is de ambitie om van de slimste KM² ook de
meest vitale KM² te maken. De High Tech Triathlon draagt bij
aan deze ambitie!
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Algemene informatie
De laatste informatie over de High Tech Triathlon is te
vinden op de
website van de organisatie:
http://www.hightechtriathlon.nl/

Reglementen
De High Tech Triathlon wordt gehouden volgens het
officiële reglement van de NTB. Je wordt geacht dit
reglementen te kennen. Voor meer informatie hierover
kun je terecht op de website van de Nederlandse
Triathlon Bond (https://www.triathlonbond.nl/overntb/reglementen/)

Privacy beleid
Door deelname aan de High Tech Triathlon op 2
september 2018 geeft u de organisatie toestemming om
de uitslagen met naam en foto’s zonder naam te
gebruiken op sociale media.
Mocht u hier geen toestemming voor geven dan graag
een mail voor vrijdag 31 augustus naar
info@hightechtriathlon.nl

De triathlon wordt gehouden op een verkeersvrij
parcours. Wij zullen onze uiterste best doen het verkeer
op het parcours tot een minimum te beperken, maar de
deelnemers dienen zelf ten allen tijde hierop bedacht te
zijn en zich te houden aan de verkeersreglementen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de High Tech Triathlon is geheel op eigen
risico, ook wat betreft eigen materialen en goederen. De
deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken
voor zover deze niet gedekt zijn door de aanvullende
verzekering van de Nederlandse Triathlon Bond.

Nood telefoonnummer op 2 September : 040-3333001
Adres aanmelding en start en finish
• High Tech Campus
• The Colour Kitchen
• High Tech Campus 1
• 5656 AE Eindhoven

Aanrijroutes en parkeren
Let op De toegangspoort via de snelweg (afrit 32A) High
Tech Campus is gesloten!

Aanrijroutes

Aanrijroute fiets
Deelnemers en bezoekers die op de fiets komen. Toegang via
de Noordelijke dommelpoort waar ook de auto’s binnen
komen!

Voor alle richtingen vanaf de snelweg geldt afrit 33 Waalre
• Uit de richting Venlo/Maastricht bij de stoplichten linksaf
naar Waalre
• Uit de richting Antwerpen/Den Bosch/Tilburg bij de
stoplichten rechtsaf richting Waalre
Na 400 meter bij de volgende stoplichten rechtsaf naar de
Burgemeester Mollaan
Deze weg ongeveer 1,5 km blijven volgen (2x rotonde
rechtdoor), totdat hij onder de snelweg door gaat
Hier gaat de weg over in de Prof. Holstlaan en bevindt de
High Tech Campus zich aan de linkerkant.
Vervolgens doorrijden langs het parcours, totdat je uitkomt bij
de toegangspoort waar vrijwilligers het verkeer doorwijzen
naar de parkeergarage.
Vanuit de stad is de High Tech Campus gewoon bereikbaar!

Parkeergarages
Parkeergarage 4 West en parkeergarage 4 Oost zijn
toegankelijk voor deelnemers en publiek.
Let op doorrijhoogte parkeergarage is maximaal 2.05.
Mocht je met een voertuig komen wat hoger is zal je deze
buiten het terrein moeten parkeren in de wijken er om
heen of in het gennerperpark.

Programma
De atleten dienen zich tijdig voor aanvang te melden bij De colour kitchen op de high tech campus. Ongeveer 10 minuten voor
de start vindt een briefing plaats bij de zwemstart, deze is verplicht voor alle atleten.
Serie

Startnummers

Aanmelden tot

Briefing

Start

Ouder/kind triathlon

481 - 495

10.30

10.50

11.00

1/8 Triathlon

400 – 440

10.30

11.05

11.15

1/8 triathlon estafette

441 – 450

10.30

11.10

11.20

1/4 triathlon

451 - 470

10.30

11.20

11.30

1/4 triathlon estafette

471 - 480

10.30

11.25

11.35

Serie

Startnummers

Aanmelden tot

Briefing

Start

1/4 triathlon serie 1

1 - 120

11.00

11.50

12.00

1/4 triathlon estafette

361 - 375

11.00

11.55

12.05

1/4 triathlon serie 2

121 - 240

11.30

12.35

12.45

1/8 triathlon

241 - 360

12.00

13.05

13.15

1/8 triathlon estafette

376 - 385

12.00

13.10

13.20

Aanmelden
Voor aanvang van de wedstrijd dienen alle atleten zich te
melden bij de organisatie; het aanmeldbureau is gevestigd in
de Colour kitchen op het High Tech Campus
Hier worden je gegevens gecontroleerd en ontvang je je
startbescheiden.

LET OP! Bij het aanmelden wordt, indien je NTB-lid bent, je
licentie gecontroleerd. Indien je deze niet bij je hebt, dien je
alsnog een dag licentie aan te schaffen om deel te kunnen
nemen. De kosten hiervoor zijn 10,- euro

Tijdens het aanmelden ontvang je een tas met een aantal
zaken:
• Startnummer
• Sticker met startnummers (voor de fiets, de helm en label
voor aan de tas te hangen die ingeleverd dient te worden)
• ChampionChip met enkelbandje (wanneer je geen eigen
chip hebt)
• Badmuts

Startnummer
Je krijgt maar 1 startnummer voor zowel het fietsen als lopen,
ook bij de trio’s. Bij het fietsen dient deze op je rug gedragen
te worden, bij het lopen op je buik. Gebruik hiervoor dus een
startnummerband of een elastiek (op de dag zelf zijn er
enkele startnummerbanden te koop (10 euro cash te
betalen)). De sticker met het startnummer dient achterop je
fiets bevestigd te worden,
bijvoorbeeld aan het zadel of de kabel van je achterrem
Kleedruimtes
De kleedkamers in het Frits Philips Sportbos zijn door
deelnemers te gebruiken. Locatie: HTC 8
Hier zijn ook de douches. Dames en heren gescheiden!
Gaderobe
Voor het opbergen van tassen is er voor deelnemers op de
bovenverdieping van het Grandcafé de Colour Kitchen, waar
het aanmelden ook is, een gaderobe ingericht. Bij het
inleveren van de tas moet de sticker met startnummer, die je
krijgt bij de aanmelding, op de tas zitten. De tas is dan weer
op te halen door je startnummer te tonen. De gaderobe wordt
bewaakt maar is wel op eigen risico

HIER KOMT EEN FILM
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Overzichtskaart

Belangrijke informatie
•

De atleten dienen zich voor de start te verzamelen in het startvak.

•

Ongeveer 10 minuten voor de start vindt een briefing plaats met de laatste wedstrijdinformatie.
De organisatie geeft een seintje wanneer de startgroep te water mag. Zorg dat je 5 minuten
voor de start achter de startlijn verzamelt zodat er tijdig gestart kan worden.

•

Tijdens het zwemonderdeel wordt toezicht gehouden door de reddingsbrigade; steek in geval
van nood je hand omhoog en roep om hulp, zodat ze je kunnen assisteren.

•

Er wordt door de organisatie een badmuts verstrekt, deze is verplicht om te dragen.

•

Het gebruik van een wetsuit is toegestaan indien de watertemperatuur onder de 22°C is,

•

Na afloop van het zwemmen dien je je zwemattributen (wetsuit, brilletje e.d.) op je fietsplek in
de wisselzone te leggen.

•

In de wisselzone mag niet gefietst worden; voordat je je fiets uit het rek haalt dien je je helm op
te zetten en vast te maken.

•

De hulpdiensten op het fiets en loopparkoers hebben ten alle tijden voorrang, Geef ze de
ruimte.

•

De atleet is zelf verantwoordelijk voor het tellen van het aantal rondes.

Jurering, waarschuwingen en diskwalificatie
Zoals gezegd wordt de High Tech Triathlon gehouden volgens de officiële reglementen van de
NTB. Op de naleving wordt toegezien door juryleden van de NTB. Hou rekening met het volgende:
•

Aanwijzingen van de jury en medewerkers van de organisatie dienen ten allen tijde opgevolgd
te worden.

•

Het is niet toegestaan om tijdens het fietsonderdeel te stayeren; hierop zal streng worden
toegezien. Als je dichter naast een andere atleet zit dan 3 meter of dichter achter een andere
atleet dan 12 meter (gemeten van voorwiel tot voorwiel) dan heet dat stayeren. Als je iemand
inhaalt moet je dat binnen 30 seconden doen en als je ingehaald wordt moet je binnen 5
seconden uit een stayerpositie zijn.

•

De wedstrijd dient voor iedereen in de eerste plaats een leuke en sportieve ervaring te zijn, hou
dus rekening met je mede-atleten en stel je sportief op.

Wisselzone
Wisselzone is bij de zwemstart. Inchecken in de wisselzone is voor de HTC series (startnummers
hoger dan 400) mogelijk vanaf 10.00. De open series (startnummers 1-400) mogen vanaf 10.30
inchecken.
Bij binnenkomst van het wisselzone zal je fiets en je helm gecontroleerd worden. Zorg ervoor, om
lange wachttijden te voorkomen, dat je bij de controle je helm al op hebt en dat je fiets in orde is (en
je dus ook je sticker met startnummer bevestigd hebt).
Na de controle kun je je fiets op de daarvoor bestemde plaats stallen en je fietsspullen klaarleggen.
Ook hier zijn de fietsenrekken genummerd op startnummer. Alleen triathlon gerelateerde spullen
mogen in de wisselzone aanwezig zijn. Hierop wordt streng gecontroleerd door de jury en kan
diskwalificatie tot gevolg hebben. Alle tassen kunnen afgegeven worden bij de garderobe.

Afstanden en rondes per serie
Serie

Zwemmen

Fietsen

Hardlopen

Ouder/ triathlon 150m (1 ronde)

6,5km (1 ronde)

1km (1 ronde)

1/8 triathlon

500m (1 ronde)

20km (3 rondes)

5km (2 rondes)

¼ triathlon

1000m (2 rondes)

40km (6 rondes)

10km (4 rondes)

Zwemparkoers
Het zwemonderdeel vindt plaats in het water op de High Tech
Campus.Tijdens het zwemonderdeel wordt toezicht gehouden
door de reddingsbrigade; steek in geval van nood je hand
omhoog en roep om hulp, zodat ze je kunnen assisteren
Serie

Aantal rondes

Afstand

Ouder / kind

1

150m

1/8 triathlon

1

500m

1/4 triathlon

2

1km

Zwemparkoers ouder/ kind triathlon
Voor de ouder/kind is de afstand 150m. De zwemstart is in het
water en er is een heen en weer parkoers.
De ronde wordt met de klok mee gezwommen, tijdens het
zwemmen moet je dus links van de boeien blijven.

Zwemparkoers 1/8 en 1/4 triathlon
De zwemstart is in het water. De ronde wordt met de klok mee
gezwommen, tijdens het zwemmen moet je dus links van de
boeien blijven. De atleten voor de 1/8 triathlon zwemmen 1
ronde en gaan dan terug naar de wisselzone (aangegeven
met stippellijn). De 1/4 triathlon atleten zwemmen dan nog
een extra ronde en gaan dan terug naar de wisselzone.

Waterkwaliteit
De afgelopen maanden heeft waterschap de Dommel regelmatig de waterkwaliteit van onze zwem arena
gecheckt. We willen er namelijk zeker van zijn dat niemand ziek naar aanleiding van het zwemwater.

Ondanks de droogte en de hitte kunnen we het goede nieuws meedelen dat de waterkwaliteit nog steeds
binnen de veilige normen ligt om te mogen zwemmen.
Het waterpeil is wel enorm gezakt, maar nog diep genoeg om te kunnen zwemmen!
De watertemperatuur ligt momenteel op 21 graden. Ideaal dus voor een heerlijke duik!

Een swimsuit is toegestaan,
maar niet verplicht!

Fietsparkoers
Het fietsonderdeel vindt voor het groot gedeelte plaats op het
terrein van de High Tech Campus. Het fietsparkoers is zo
goed als verkeersvrij maar je dient toch aan de bestaande
verkeersregels te houden. Dus altijd zoveel mogelijk rechts
rijden. De hulpdiensten hebben ten alle tijden voorrang.
Serie

Aantal rondes

Afstand

Ouder / kind

1

6,5km

1/8 triathlon

3

20km

1/4 triathlon

6

40km

Aanloop stuk van wisselzone naar fietsparkoers
Buiten de wisselzone stap je op je fiets. Vanuit de wisselzone
fiets je linksaf richting het fietsparkoers. Eind van de straat sla
je rechtsaf het fietsparkoers op.

Fietsparkoers
Wanneer je rechtsaf het fietsparkoers opgedraaid bent dan
begint je fietsronde(s). Wanneer je deze ronde(s) hebt gehad
sla je weer rechtsaf om richting de wisselzone te gaan.

Loopparkoers
Het looponderdeel vindt in zijn geheel plaats op het terrein
van de High Tech Campus.
Serie

Aantal rondes

Afstand

Ouder / kind

1

1 km

1/8 triathlon

2

5 km

1/4 triathlon

4

10 km

Loopronde ouder/kind
Wanneer je de finishzone gepasseerd bent dan begint je
loopronde dit is een heen en weer parkoers wat 1 maal
afgelegd moet worden.

Aanloop stuk van wisselzone naar loop parkoers
Vanuit de wisselzone loop je rechtsaf richting de finishzone.
Na de finish zone start je ronde

Loopronde 1/8 en 1/4
Wanneer je de finishzone gepasseerd bent dan begint je
loopronde(s). Wanneer je deze ronde(s) hebt sla je af richting
de finish.

Estafette teams
•

Voor de trio achtste en kwart triathlon gelden dezelfde afstanden als voor de individuele
atleten.

•

De wissels voor de trio’s vindt plaats in aparte vakken in de wisselzone

•

Tijdens de wissel dient de ChampionChip en het startnummer te worden doorgegeven aan
de volgende persoon. De chip dient bevestigd te worden om de enkel!

•

De overige teamleden kunnen bij de laatste bocht op het loop parcours voor de finish de
loper opwachten om gezamenlijk te finishen; Let hierbij op dat je de individuele atleten niet in
de weg loopt!

Verzorging tijdens en na de wedstrijd
•

Tijdens het looponderdeel wordt door de organisatie
water verstrekt in Drinq SmartPacks van onze
sponsor Dolphin. Hiernaast staat de instructie om
hier uit te drinken.

•

Om te drinken uit de Drinq Smartpack moet het lipje
verwijderd worden Deze zal tijdens de wedstrijd al
door een vrijwilliger verwijderd zijn, waarna je kunt
drinken door in de verpakking te knijpen; dit werkt
het best door met je wijs- en/of middelvinger op de
bovenkant van de verpakking te drukken.

•

Door de organisatie zullen op een aantal plekken
afvalbakken worden neergezet langs het
loopparcours, we willen je verzoeken om lege
verpakkingen e.d. hierin te gooien; probeer het
parcours schoon te houden.

•

Na de finish kun je water, frisdrank, en fruit krijgen.

Na de finish
•

•

•

Na de finish kun je gebruik maken van de daar
aanwezige verzorging. Het finishvak is alleen
toegankelijk voor atleten.

Tijdregistratie en uitslagen
•

Voor de tijdsregistratie wordt gebruik gemaakt van
ChampionChip van Mylaps®.

Bij de uitgang van de finishzone moet je de
gehuurde ChampionChip in de daarvoor bestemde
bak werpen (inclusief bandje). Mocht je dit vergeten,
dan kun je hem binnen een week opsturen naar de
organisatie.

•

Met behulp van de chip wordt niet alleen je eindtijd
geregistreerd, maar ook de wisseltijden, zwemtijd,
fietstijd, looptijd en worden het aantal ronden geteld.

•

De ChampionChip® dien je om je enkel te
bevestigen, wanneer je een chip huurt wordt een
enkelbandje meegeleverd.

•

Na afloop van de wedstrijd vindt een huldiging
plaats van de eerste drie finishers van de
verschillende series. De prijsuitreiking van de
verschillende series start ongeveer 30 minuten na
de derde finisher van deze serie

•

De volledige uitslagen, zullen zo snel mogelijk na
afloop van de wedstrijd op de website van de
triathlon worden gezet
http://www.hightechtriathlon.com).

Je wordt verzocht om zo snel mogelijk na het
finishen je fiets en andere attributen op te halen in
de wisselzone bij de finish; deze mag je meenemen
op vertoon van je startnummer; hier wordt
gecontroleerd of deze overeenkomt met de sticker
op je fiets. De wisselzone tot 16:30u bewaakt
worden, Daarna is er geen bewaking meer
aanwezig.

Sponsoren

Tips
•

Kom op de wedstrijd dag op tijd

•

Zorg dat je weet hoeveel ronden je gaat zwemmen, fietsen en lopen. Of er sprake is van een aanloop- of uitrijroute.

•

Verken het begin en einde van het fiets- en loopparcours en zorg dat je weet waar de finish is.

•

Als je fietst draag je altijd een helm.

•

Bevestig het startnummer dat je van de organisatie krijgt opgevouwen aan een elastieken band (zelf meenemen)

•

Zorg dat je remmen goed afgesteld zijn en je helm onbeschadigd

•

Verken de situatie in de wisselzone. Waar kom ik er in, hoe ga ik er uit om te fietsen en hoe om te lopen?

•

Meld je op tijd bij de start.

•

Draag geen sokken, zwemvliezen of peddels. Brilletjes, oordopjes, neusklemmen e.d. zijn allemaal toegestaan.

•

Terug in de wisselzone, eerst je helm op, maak deze vast en pak dan pas je fiets en loop daarmee naar de uitgang van de wisselzone.

•

Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan.

•

Houdt je aan de verkeersregels (met name rechts rijden).

•

Stap vóór de wisselzone van je fiets.

•

Hang eerst je fiets op en doe dan pas je helm af.

•

Doe je loopschoenen aan, op blote voeten lopen is niet toegestaan.

•

Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk. Een open rits is om kleding uit te trekken. Dicht om aan te houden.

•

Gedurende de hele wedstrijd zijn headsets, mobiele telefoons en glazen verpakkingen niet toegestaan.

Veel success!
WWW.HIGHTECHTRIATHLON.COM
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