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Artikel 1

Algemeen

1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder
auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond.
2a Het ‘ITU wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse Omstandigheden (WR)’’
van de Nederlandse Triathlon Bond is onverminderd van toepassing.
2b Het ‘Reglement organisatie wedstrijden (ROW)’ van de Nederlandse Triathlon Bond
(NTB) is onverminderd van toepassing.

Artikel 2

Competitie opzet

1. De RBR Series bestaat uit een aparte vrouwen en mannen competitie. Deze
competities hebben als naam “Serie A vrouwen” en “Serie A mannen”.
2. De competitie vindt plaats binnen één kalenderjaar.
3. Het is toegestaan om met meerdere teams per vereniging deel te nemen.
4a Het is mannen niet toegestaan om deel te nemen in de vrouwen serie
4b Het is vrouwen niet toegestaan om deel te nemen in de mannen serie

Artikel 3

Competitiewedstrijden

1. Alleen wedstrijden aangesloten bij de Nederlandse Triathlon Bond kunnen deel
uitmaken van de Teamcompetitie Run Bike Run.
2. De competitie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 wedstrijden.
3. Minimaal 1 wedstrijd van de competitie is een zogenaamde teamwedstrijd,
team-relay en/of team-aflossing.
4. Competitiewedstrijden van de RBR Series vinden bij voorkeur plaats in een gesloten
startserie.
5. De vrouwen en mannen starten niet gelijktijdig en vinden plaats als een gescheiden
startserie. Wanneer het niet mogelijk is om de vrouwen en mannen serie geheel
gescheiden plaats te laten vinden, kan hier door de organisatie van de RBR Series
dispensatie voor worden verleend.

Artikel 4

handhaving/degradatie

1a De in de eindstand van de Serie A mannen geklasseerde teams op de plaatsen 1 t/m 12
(geschoonde lijst zonder tweede teams) handhaven zich in de Serie A.
1b De teams in de Serie A vrouwen handhaven zich in de Serie A.
2. Teams die zich niet via de competitie handhaven kunnen voor het volgende jaar een
wildcard aanvragen bij de organisatie van de RBR Series.
3. Een team heeft het recht af te zien van handhaving.
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Artikel 5

Deelname-eisen en indeling series

1. Deelname staat open voor teams die zijn aangemeld door een bij de Nederlandse
Triathlon Bond aangesloten vereniging, een combinatie van verenigingen, of niet
verenigingsteams. Aanmelding van niet verengingenteams kan ook door (individuele)
leden.
2. Een vereniging meldt zijn team(s) uiterlijk 1 januari aan voor deelname aan de
teamcompetitie. Deze termijn kan met maximaal een maand verlengd worden.
3. Voor de RBR Series is het mogelijk om meerdere teams aan te melden.
4a De teamnaam bestaat uit de officiële verenigingsnaam, zoals ingeschreven bij de
Nederlandse Triathlon Bond aangevuld met de plaatsnaam, voor zover deze nog niet
in de naam voorkomt.
4b De teamnaam van een niet verenigingsteam bestaat uit de sponsornaam aangevuld
met een plaatsnaam. Deze teams schrijven zich als sponsorteam in.
4c Wanneer een vereniging meerdere teams aanmeldt voor de Series, wordt behalve
voor het hoogste team, een volgnummer aan de teamnaam toegevoegd.
5. In 2017 start de Serie A vrouwen.
6. Een Serie voor mannen bestaat uit minimaal 15 teams.

Artikel 6 Teamsamenstelling
1a Een team in de Serie A vrouwen bestaat uit 3 atleten
1b Een team in de Serie A mannen bestaat uit 4 atleten.
1c Het onder 1a en 1b genoemde aantal atleten kan wijzigen indien het format van de
competitiewedstrijd dit vereist.
1d Het is toegestaan om met minder dan het onder 1a en 1b bepaalde aantal atleten te
starten. Echter is er wel altijd het volledige teaminschrijfgeld van de betreffende
competitiewedstrijd verschuldigd, tenzij het aantal ingeschreven atleten 0 betreft.
2. Teams worden aangemoedigd om tijdens de competitiewedstrijd gelijke kleding te
dragen. Het is echter (nog) niet verplicht. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in 2018 wel
verplicht worden.
3. Teamleden moeten op basis van hun geboortedatum startgerechtigd zijn voor de
betreffende wedstrijd conform het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon
Bond.
4. Teamleden zijn in het bezit van een wedstrijdlicentie dan wel aspirant
lidmaatschap van de NTB.
5. Atleten mogen in 1 jaar 1x van team wisselen. Dit dient vooraf kenbaar gemaakt
worden aan de organisatie van de RBR Series.
6. Indien een vereniging/team meerdere teams in de Run Bike Run Series actief
heeft mag onbeperkt tussen de verschillende teams worden gewisseld mits de
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betreffende atleet zijn/haar wedstrijdlicentie ook bij genoemde resp dezelfde
vereniging heeft.
7. Uiterlijk de zondag voorafgaand aan de competitiewedstrijd worden de opgestelde
atleten voor de competitiewedstrijd ingeschreven.
8. Bij competitiewedstrijden die onderdeel zijn van een Nederlands kampioenschap
geldt dat er mogelijk eerder een voorlopige aanmelding moet plaatsvinden. Te allen
tijde kunnen de 4 atleten (mannen) of 3 atleten (vrouwen) die worden opgegeven bij
de definitieve aanmelding starten.
9. Alleen op de dag van de competitiewedstrijd kan na het sluiten van de
inschrijftermijn tot uiterlijk 90 minuten voor de start, één teamlid worden
vervangen. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het voorgeschreven
teamwijzigingsformulier.

Artikel 7

Individuele uitslag competitiewedstrijd

1a Alle gefinishte deelnemers worden geklasseerd op basis van de uitslag van de
competitiewedstrijd, vastgesteld door de jury van de betreffende competitiewedstrijd.
1b Bij een open startserie wordt door de organisatie van de RBR Series een geschoonde
uitslagenlijst opgesteld met alleen de door de teams opgestelde atleten.
2a Een niet gefinishte deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
aantal daadwerkelijk gestarte deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien
meerdere deelnemers niet finishen worden deze allemaal op dezelfde plaats
geklasseerd.
2b Een niet gefinishte deelnemer wordt altijd 1 plaats hoger geklasseerd dan een
gediskwalificeerde deelnemer.
3. Een gediskwalificeerde deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis
van het aantal daadwerkelijk gestarte deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien
meerdere deelnemers zijn gediskwalificeerd, worden deze allemaal op dezelfde
plaats geklasseerd.
4. Een niet startende deelnemer wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
maximaal aantal mogelijke deelnemers aan de competitiewedstrijd). Indien er
meerdere niet startende deelnemers zijn, worden deze allemaal op dezelfde plaats
geklasseerd.
5. Tot uiterlijk een week na de wedstrijd kan de organisatie van de RBR Series de
uitslag van de wedstrijd herzien. Dit alleen na overleg met de wedstrijdleider van de
betreffende wedstrijd.
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Artikel 8

Team-uitslag competitiewedstrijd

1a De teams worden geklasseerd op basis van de opgetelde klasseringen in de individuele
uitslag van de competitiewedstrijd van laag naar hoog. Indien meerdere teams dezelfde
opgetelde klassering hebben, worden deze teams op dezelfde plaats geklasseerd.
1b De laagste individuele klassering van een team telt niet mee in de teamuitslag van de
competitiewedstrijd.
1c Een diskwalificatie telt altijd mee in de uitslag.
2a Bij de team-wedstrijden worden de teams geklasseerd op basis van de uitslag van de
competitiewedstrijd zoals vastgesteld door de wedstrijdorganisatie.
2b Bij een open startserie wordt er door de organisatie van de teamcompetitie een
geschoonde uitslagenlijst opgesteld met daarin alleen de aan de competitie
deelnemende teams.
3a Wanneer een atleet tijdens een team-relay of team-aflossing uitvalt krijgt deze een
vervangende tijd toegewezen die gelijk is aan de langzaamste individuele tijd plus 30
seconden.
3b Wanneer een atleet tijdens een team-relay of team-aflossing niet start krijgt deze een
vervangende tijd toegewezen welke gelijk is aan de langzaamste individuele tijd plus
30 seconden.
3c Wanneer een atleet tijdens een team-relay of team-aflossing wordt gediskwalificeerd
krijgt deze een vervangende tijd toegewezen welke gelijk is aan de langzaamste
individuele tijd plus 90 seconden.
3d De vervangende tijd betreft de tijden voor 1e lopen, wissel 1, fietsen, wissel 2 en 2e
lopen tezamen. Er wordt nooit een vervangende tijd voor slechts één onderdeel
vastgesteld.
4a Een niet gefinisht team wordt geklasseerd (op basis van het daadwerkelijk
aantal gestarte teams) op de laatste plaats. Indien meerdere teams niet
finishen worden deze allen op dezelfde plaats geklasseerd.
4b Een niet gefinisht team wordt altijd 1 plaats hoger geklasseerd dan een
gediskwalificeerd team.
5. Indien sprake is van een gediskwalificeerd team dan wordt dat team gerangschikt op
de laatste plaats (op basis van het aantal daadwerkelijk gestarte teams in de
competitiewedstrijd). Indien meerdere team zijn gediskwalificeerd, worden deze
allemaal op dezelfde plaats geklasseerd.
6. Een niet startend team wordt geklasseerd op de laatste plaats (op basis van het
maximaal aantal teams in de competitie). Indien er meerdere niet startende teams
zijn, worden deze allemaal op dezelfde plaats gerangschikt.
7. Tot uiterlijk een week na de wedstrijd kan de organisatie van de RBR Series de
uitslag van de wedstrijd herzien. Dit alleen na overleg met de wedstrijdleider van de
betreffende wedstrijd.
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Artikel 9

Competitiestand

1a De stand in de competitie wordt opgemaakt door het per team optellen van de
klasseringen in de teamuitslagen van de competitiewedstrijden.
1b Het slechtste resultaat van een competitiewedstrijd wordt geschrapt.
2a Bij een gelijke stand wordt het team met het laagste totaal aan opgetelde individuele
klasseringen (exclusief de niet voor de team-uitslag meetelllende klassering) in alle
competitiewedstrijden als beste gerangschikt.
2b Geeft het criterium onder 2a alsnog een gelijke stand dan wordt het team met het
laagste totaal in de laatste competitiewedstrijd als beste gerangschikt.
2c Geeft het criterium onder 2b alsnog een gelijke stand dan wordt het team met het
laagste totaal bij het NK over de kwart als beste gerangschikt.
2d Geeft het criterium onder 2c alsnog een gelijke stand dan wordt het team met het
laagste totaal bij het NK over de spint als beste gerangschikt.
2e Geven de criteria onder 2a, 2b, 2c en 2d alsnog een gelijke stand dan worden de
teams op dezelfde plaats gerangschikt.

Artikel 10 Inschrijfgeld
1. De hoogte van de inschrijfgelden voor deelname aan de RBR Series wordt uiterlijk 1
november voorafgaand aan de competitie door de organisatie vastgesteld.

Artikel 11 Organisatiebijdrage
1. De hoogte van de organisatiebijdragen van een wedstrijdorganisatie voor
opname in de Run Bike Run Series wordt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan de
competitie door de organisatie van de competitie vastgesteld.

Artikel 12 Straffen
1. Indien een team ervoor kiest om meer dan één teamlid te vervangen kost dit het
team 2 strafpunten per gewijzigde atleet, gerekend vanaf de tweede wijziging.
2. Wanneer een vereniging een niet startgerechtigde atleet opstelt in een
competitiewedstrijd krijgt het team 2 strafpunten in de teamuitslag. De niet
startgerechtigde atleet wordt gediskwalificeerd.
3. Wanneer een team te laat wordt aangemeld voor een competitiewedstrijd krijgt het
team 2 strafpunten in de teamuitslag.
4. Verenigingen die niet aan hun financiële verplichtingen (van het lopende of
eventueel voorgaande jaren) hebben voldaan kunnen worden uitgesloten van
deelname aan de competitie, totdat er aan deze lopende verplichtingen voldaan is.
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5. Bij herhaald overtreden van het competitiereglement kan een vereniging of team
uit de competitie worden genomen.

Artikel 13 Slotbepalingen
In niet voorziene gevallen beslist de organisatie van de Run Bike Run Series, zonodig
in samenspraak met het bondsbestuur van de NTB.
Dit reglement (versie februari 2017) treedt direct in werking en voorgaande versies
vervallen hierbij.
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Bijlage A: Wedstrijdregels teamwedstrijden
In deze bijlage zijn de wedstrijdregels opgenomen voor de wedstrijdformats zoals die in
de RBR Series worden gehanteerd, maar niet zijn opgenomen in het “ITU
wedstrijdreglement incl. aanpassingen Nederlandse omstandigheden (WR)”.

Artikel A1 Team relay
1. Een team bestaat uit atleten van hetzelfde geslacht;
2a Bij een DNS, DSQ of DNF wordt een vervangende tijd vastgesteld voor de
teamuitslag;
2b Tijdens de wedstrijd vindt de start van de volgende atleet met een DNS, DNF of
DSQ plaats op aangeven van een jurylid. In dit geval wordt de uiteindelijke tijd
van het team nog gecorrigeerd met de vervangende tijd.

Artikel A2 Teamwedstrijd (Team Time Trial)
1a Bij een teamwedstrijd leggen de atleten van het team gezamenlijk beide
looponderdelen en het fietsonderdeel af.
1b Een atleet mag zijn wedstrijd individueel vervolgen indien deze zijn teamleden
niet meer kan volgen;
2a De eindtijd van het team wordt bepaald door het derde finishende teamlid.
2b Voor vrouwen geldt hiervoor het tweede finishende teamlid.
3a Teamleden mogen bij het fietsonderdeel in elkaars stayerzone rijden
3b Atleten mogen niet in de stayerzone van een ander team rijden;
3c De stayerzone voor teams bedraagt 25 meter;
4. De uitrusting van een teamwedstrijd moet voldoen aan de uitrusting voor een
stayerwedstrijd.
5a Tijdens de looponderdelen mogen teamleden elkaar duwen;
5b Wedstrijduitrusting mag worden overgedragen aan een andere teamlid. Ook als
de gever daardoor zijn wedstrijd niet kan vervolgen (dit in tegenstelling tot
individuele wedstrijden).
6a Indien een atleet een tijdstraf krijgt opgelegd, geldt deze alleen voor de
betreffende atleet.
6b Indien een atleet wordt gediskwalificeerd, geldt deze voor het gehele team.
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