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1.

Inleiding

Voor je ligt het ‘Handboek voor teams van de Run Bike Run Series. Je vindt er alle informatie die
je als team nodig hebt om succesvol deel te kunnen nemen aan de teamcompetitie Run Bike
Run. Verdere input vanuit jullie om de competitie te verbeteren wordt op prijs gesteld.
De Run Bike Run Series heeft als doel om de bekendheid van de Duathlon (Run Bike Run)
binnen Nederland te vergroten, de wedstrijdbeleving te intensiveren met een teamelement en
een bijdrage te leveren aan het sportieve niveau van de Nederlandse verenigingen en atleten.
Uitgangspunt is dat de Run Bike Run Series er is voor de sporters.
Het idee is dat er binnen de competitie een samenhang gaat ontstaan tussen de betrokken
partijen, de organisaties, de deelnemende teams, de atleten, de triathlonverenigingen en de
NTB. Al deze partijen kunnen profiteren van nieuwe kansen die deze samenwerking biedt. Dit
vraagt wel een inspanning van alle genoemde partijen.
Enthousiasme, sportieve prestaties en ondernemerschap van de deelnemende teams zijn
belangrijke factoren voor het succes van de Run Bike Run Series. Deelname aan de competitie
biedt de teams - en alle andere betrokken partijen - kansen voor het aantrekken van sponsoren
en voor het genereren van (meer) lokale en regionale media-aandacht. Sponsoren maken
deelname voor atleten aantrekkelijk en media-aandacht helpt weer bij het aantrekken van
(nieuwe) sponsoren. Wij ondersteunen teams hierin met persberichten, website en via sociale
media.
We staan dan open voor nieuwe ideeën in de verdere ontwikkeling van de competitie.
We hopen op een mooi seizoen en wensen ieder plezier en succes toe!
Dank voor het meedenken
Armand van der Smissen, Coen de Wit en Remko Siers
Organisatie Run Bike Run Series
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2.

De wedstrijdkalender

In de Run Bike Run Series staan in 2019 zeven competitiewedstrijden op het programma,
waarvan de zevende in Spijkenisse de finale is. We hebben geprobeerd een zo gevarieerd
mogelijk programma aan te bieden. We starten met een sprint zonder stayern in Hilversum,
daarna een team-relay op recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal. We steken vervolgens de
grens over naar het Belgische Geel. Terug in Nederland maken we ons op voor het Nederlands
kampioenschap Sprint in Hoogerheide. We sluiten het voorjaarsdeel af in het hoge noorden met
individueel achtervolgen in Groningen. In het najaar hebben we een triple sprint in Tilburg en de
finale classic disance zonder stayeren (NK) in Spijkenisse.

3.

Inschrijfprocedure wedstrijden

Inschrijving
Aanmelding van teams gebeurt via ntbinschrijvingen.nl
De inschrijving voor de individuele wedstrijden gebeurt ook via www.ntbinschrijvingen.nl. Daarbij
dienen de namen van de atleten opgegeven te worden. De inschrijfgelden zijn al afgerekend
alleen kosten eventueel huurchips dienen te worden betaald bij de inschrijving per evenement.
De teamcaptain (of een ander persoon) meldt in één keer het gehele team voor de wedstrijd aan.
Teamleden moeten zich dus niet individueel voor de wedstrijden inschrijven! Atleten dienen een
wedstrijdlicentie van de NTB of KNAU dan wel een aspirant licentie te hebben. Atleten mogen 1x
per jaar van team wisselen. Indien een vereniging/team meerdere teams in de Run Bike Run
Series actief heeft mag steeds tussen de verschillende teams worden gewisseld.
Inschrijving team-relay
De inschrijfvolgorde bij de team-relay is ook de volgorde van de opstelling. Instructie hiervan
komt nog omdat er mogelijk 1 of enkele atleten 2x zouden kunnen starten.
Wijzigingen in de opstelling
Eén week voor de competitiewedstrijd (beter gezegd: uiterlijk de zondag vóór de wedstrijd) sluit
de inschrijving en moet het team aangemeld zijn. Eerder mag altijd. Let op: voor de NK in de
competitie kan die termijn afwijken.Wij verwijzen graag naar de informatie die de NTB daarover
verstrekt.
Zolang de inschrijftermijn niet verstreken is, kan er onbeperkt gewisseld worden. Dit kan door de
wijziging te mailen naar Remko Siers (remko@rbrseries.nl). De naam, geboortedatum, eventuele
chipnummer en het nummer van de NTB licentie dient daarbij doorgestuurd worden. In geval van
een KNAU-licentie ook het KNAU-licentienummer.
Na sluiting van de inschrijving kan tot 90 minuten voor de start op de wedstrijddag zelf, nog twee
wijzigingen in de opstelling worden aangebracht. Dit kan door de wijziging op het hiervoor
bestemde ‘wijzigingsformulier’ op de wedstrijddag bij het aanmeldbureau door te spelen aan de
wedstrijdorganisatie. Meerdere wijzigingen worden wel toegestaan maar kosten 2 strafpunten
4

Versie:18.1

per wijziging. Alle teamcaptains ontvangen voorafgaande aan de eerste competitiewedstrijd het
wijzigingsformulier digitaal. Downloaden kan ook via de website. Alleen middels dit formulier kan
een wijziging in de teamopstelling worden verwerkt. De verantwoordelijkheid om op de
wedstrijddag te beschikken over een wijzigingsformulier ligt bij de deelnemende teams.
Teamcaptain
Tijdens de inschrijving wordt er op het inschrijfformulier van www.ntbinschrijvingen.nl gevraagd
één van de teamleden als contactpersoon aan te geven. Hier kan je een willekeurige atleet
invullen. De informatievoorziening verloop via de teamcaptain die het team heeft ingeschreven.
Per teamlid kan een chipcode van “My Laps”worden ingevoerd. Deze worden uiteraard alleen
gebruikt bij races die het My Laps systeem gebruiken.
Voor de informatievoorziening over de wedstrijden gebruiken wij als organisatie van de RBR
Series als contactpersoon alleen de (bij ons bekende) teamcaptain. De teamcaptain moet er dus
zorg voor dragen dat binnen het opgestelde team de informatie wordt verspreid.
De teamcaptain heeft een aantal belangrijke taken en fungeert als ons aanspreekpunt
gedurende het hele seizoen. Een korte (maar niet uitputtende) opsomming van taken:

Fungeren als aanspreekpunt voor het team (per mail goed bereikbaar);

Inschrijvingen voor de wedstrijden via NTBinschrijvingen.nl;

Zorgen dat het reglement bekend is bij het team;

Indien nodig beschikbaar in geval van protest na een wedstrijd;

Levert informatie aan voor websites Run Bike Run Series enTriathlon Sport;

Achterban in vereniging (bestuur/leden) op de hoogte houden van ontwikkelingen in
teamcompetities;

Contact met penningmeester van de eigen vereniging over incasso’s/afschrijvingen in het
kader van deelname aan de Run Bike Run Serie;

Helpen verspreiden persberichten/wedstrijdverslagen teamcompetities.

4.

Gebruik timingchip My Laps

MYLAPS Nederland verzorgt bij enkele evenementen binnen de RBR Series de tijdregistratie.
Voor deze wedstrijden geldt:
Als de teamcaptain geen chipnummer doorgeeft bij NTB-inschrijvingen dan ontvang je bij het
aanmelden op de wedstrijddag een groene chip, die dan tevens je eigendom wordt. Dit kost 5
euro per chip en de kosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Deze chip kan de
volgende wedstrijd weer gebruikt worden tegen betaling van een gebruikersfee (1,50 euro).
Geeft de teamcaptain voor de volgende wedstrijd opnieuw geen chipnummer op, ontvang je
opnieuw een groene chip die je eigendom wordt (weer 5 euro).
Je kunt ook een gele chip aanschaffen. Deze kost eenmalig 30 euro en kan dan zonder
gebruikersfee bij alle wedstrijden gebruikt worden. Indien de organisatie werkt met huurchips
betaal je € 2,50. De chip dient na afloop dan weer te worden ingeleverd. Indien de chip niet
wordt ingeleverd machtig je de organisatie om € 30,- aan chipgeld in rekening te brengen.
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Als je je chip vergeten bent, zal je via de wedstrijdorganisatie een chip moeten regelen. De huur
van het chipgeld dient ter plekke te worden voldaan.
Het is erg handig als de atleten van het team een eigen chip hebben (groen of geel) en van
groot belang dat de teamcaptain bij inschrijving de chipnummers doorgeeft. De secretaris van
de vereniging, of het teamlid zelf, kan het chipnummer ook toevoegen aan de eigen
lidmaatschapsgegevens in Mijn Triathlonbond, waarna het voortaan automatisch beschikbaar is
bij inschrijvingen.
Let verder op de volgende aandachtspunten:





Gebruik een recente browser
Vul de juiste chipcode in, zonder streepjes of spaties
Verschijnt er een foutmelding, kijk dan goed waarop deze betrekking heeft
Controleer de bevestigingsmail en check daarin altijd (!) de chipnummers. Het komt namelijk
regelmatig voor dat de chipnummers om onduidelijke redenen niet goed doorkomen. Neem
bij fouten direct contact met ons op en wacht niet tot de wedstrijddag.

Uitgebreide informatie over de timingchips is te vinden op http://www.mylaps.nl
MYLAPS / Championchip

Aanschaf

Gebruik per evenement

Gele chip

30 euro

gratis

Groene chip

5 euro

1,50 euro

Andere systemen
Indien een organisatie een ander tijdregistratiesysteem gebruikt dan waarbij de chips van
MYLAPS gebruikt kunnen worden, dan laat deze organisatie via de deelnemersinformatie weten
hoe de tijdregistratie werkt. De teamcaptain merkt dit bij de inschrijving, doordat er geen
chipnummers ingevuld hoeven te worden .

5.

Betaling inschrijfgelden (competitie en wedstrijden)

Inschrijfgeld teamcompetitie en teamnaam
Om deel te kunnen nemen aan de teamcompetities betaalt ieder team een bijdrage. Deze
worden betaald per i deal . Voor 2019 zijn deze vastgesteld op:
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Team zonder
sponsornaam

Team met sponsornaam

Run Bike Run Series mannen A

€ 1000,-

€1100

Run Bike Run Series vrouwen A en
Mannen B

€ 750,-

€825,-

Het is mogelijk om een of meer sponsornamen in de teamnaam op te nemen. Daarvoor gelden
de volgende afspraken:
1. Een teamnaam bestaat uit [Naam vereniging] [Teamnummer] - [Vestigingsplaats].Het 1e
team van de vereniging krijgt geen teamnummer toegevoegd.
2. Toevoegen van sponsornamen aan de teamnaam is toegestaan. Een teamnaam wordt dan
als volgt samengesteld: [Naam sponsor1] [Naam sponsor2] / [Naam vereniging]
[Teamnummer] - [Vestigingsplaats].
3. Teams wordt geadviseerd een teamnaam van in totaal ten hoogste 36 karakters te hanteren
i.v.m. leesbaarheid. Vestigingsplaatsen van sponsoren in de teamnaam hanteren wordt
afgeraden, om verwarring te voorkomen.
4. De NTB (en daarmee de organisatie van de teamcompetities) mag teams bij hun
oorspronkelijke naam en vestigingsplaats noemen als dat in communicatie-uitingen, zoals
inschrijflijsten, uitslagen en nieuwsberichten, wenselijk is.
5. Indien de organisatie van de teamcompetities twijfelt aan de geschiktheid van een
voorgestelde teamnaam en/of sponsornaam, dan wordt het voorstel aan het bondsbestuur
van de NTB voorgelegd ter toetsing. De uitspraak van het bondsbestuur wordt daarna als
bindend beschouwd.
Inschrijfgeld wedstrijden
Met dit bedrag inschrijving competitie is meteen aan de inschrijfkosten per wedstrijd voldaan. De
ploegen A series mannen mogen per evenement maximaal 5 atleten inschrijven. De
resultaten van de beste 3 atleten zullen tellen. Voor de A series vrouwen en B series
mannen mogen maximaal 4 atleten inschrijven. De beste 2 atleten tellen.

6.

Aanmeldprocedure op de wedstrijddag

Om drukte bij het inschrijfbureau te voorkomen, meldt op de wedstrijddag alleen de
teamcaptain zich bij het inschrijfbureau. Hij/zij moet van alle deelnemende atleten uit het team
de wedstrijdlicentie kunnen tonen. Het gaat hierbij om een print van de digitale licentie (met foto
of tezamen met een legitimatiebewijs). Ook een afbeelding van de licenties op een smartphone
is geldig. We raden de teamcaptains en alle atleten aan om de algemene informatie van de
NTB over de digitale lidmaatschapsbewijzen en legitimatie te volgen.
De teamcaptain krijgt na aanmelden de wedstrijdbescheiden van het hele team (dus van alle
startende atleten) mee. Vervolgens dient het gehele team zich tegelijk te melden bij het
inchecken bij de wisselzone. Deelnemers houden hun wedstrijdlicentie bij de hand. Hier zal
7
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vervolgens door de wedstrijdleider een controle plaatsvinden op de fietsen, eventueel de
licenties.

7.

Teamkleding

Om als team herkenbaar te zijn voor andere atleten, juryleden en toeschouwers en om een
uniforme uitstraling naar buiten te hebben is het verplicht dat alle startende teamleden dezelfde
kleding dragen. Sponsornamen hoeven niet identiek te zijn. Datzelfde geldt voor kleine details
als gevolg van een nieuwe serie wedstrijdkleding.
Atletennamen op de wedstrijdkleding en het dragen van teamkleding buiten de wedstrijd en
tijdens de prijsuitreiking dragen ook sterk bij aan een professionele teamuitstraling.

8.

Startnummers

Vaste startnummers
In de Run Bike Run Series zal met vaste startnummers worden gewerkt. Deze startnummers
zullen voor aanvang van de competitie bekend gemaakt worden. De organisatie kan voor
aanvang van het seizoen (uiterlijk 1 maart) aangeven of ze gebruik maken van eigen nummers
of de nummers (gratis) laat leveren door de organisatie van de Run Bike Run Series. Daarnaast
zullen helm en fietsstickers beschikbaar worden gesteld.

9.

Atletendorp

In 2019 zullen in principe alle wedstrijdorganisaties ruimte creëren voor een “atletendorp”. Hier
heeft elk team een ruimte van circa 4 x 4 meter voor een eigen (party) tent. Deze tent mag naar
wens voorzien zijn van sponsoruitingen. Direct naast de tent mogen nog twee beachflags
geplaatst worden. Binnen de tent mag een sponsor activiteiten ontplooien ter ondersteuning van
het team.
Een fietsenzaak mag bijvoorbeeld een ondersteunende werkplaats inrichten voor laatste
afstelling van materiaal. Dit kan ook bijdragen aan de exposure van de sponsor. Teamcaptains
moeten tevoren kenbaar maken of ze gebruik zullen maken van deze mogelijkheid tot het
plaatsen van een teamtent. Op deze manier weten de wedstrijdorganisaties tijdig hoeveel ruimte
ze hiervoor moeten reserveren.
Teams die geïnteresseerd zijn in aanvullende mogelijkheden om dit jaar teamsponsoren bij
wedstrijden uit te dragen, kunnen hiervoor contact opnemen met de individuele
wedstrijdorganisaties om in goed overleg tot een afspraak te komen. Hierbij zou bijvoorbeeld
gedacht kunnen worden aan het verrichten van commerciële activiteiten (bv. verkoop of
sampling) door de teamsponsor of de teamleden. Let op: dit behoort niet standaard tot de
mogelijkheden en moet dus per evenement afgestemd worden om conflicten met sponsoren
van het evenement te voorkomen! Hier kunnen ook kosten aan verbonden zijn.

10. Prijzen (dagklassement & eindklassement)
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Dag- en eindklassement
Na afloop van elke wedstrijd is er een huldigingsceremonie voor de teams. De eerste drie teams
zullen naar het podium worden geroepen voor de huldingingsceremonie.
Prijzengeld per wedstrijd:

Winnaar

Mannen Serie A

Vrouwen Serie A

Mannen Serie B

€ 100,-

€ 75.-

Huldiging

Teams die een prijs winnen, worden geacht bij de huldiging aanwezig te zijn; bij voorkeur in
racetenue of andere herkenbare teamkleding. We streven er altijd naar de huldiging zo snel
mogelijk na de finish te houden. Kijk voor het tijdschema op de website van het betreffende
evenement en luister naar omroepberichten van de speaker.

Winnaar
2e plaats
3e plaats
4e plaats

Mannen Serie A

Vrouwen Serie A

Mannen Serie B

€ 1000,€ 800,€ 600,€ 500,-

€ 750,€ 600,€ 450,€ 375,-

€ 400
€ 300
€ 200

Aan het einde van het competitieseizoen (zo mogelijk direct aansluitend op de prijsuitreiking van
de finalewedstrijd van een competitie) worden de teams gehuldigd. Het totale prijzengeld voor het
eindklassement wordt bijeengebracht door een combinatie van eigen (sponsor)inkomsten van de
teamcompetitie, afdrachten van organisaties en deelnemende teams.

11. Competitiereglement
Het meest actuele competitiereglement is altijd te vinden op onze website. Deelnemende teams
verklaren zich bij inschrijving akkoord met het competitiereglement en weten dat tevens de
NTB-reglementen op de teamcompetities van toepassing zijn.
Ons advies: neem het reglement met elkaar door en vraag waar nodig om verduidelijking, liefst
voor de aftrap van het seizoen.
Wijzigingen in het reglement worden door ons aangekondigd en worden bij voorkeur ruim voor
aanvang van het seizoen vastgesteld.

12. Social media en websites
De Run Bike Run Series is te volgen op onze website www.rbrseries.nl en via onze twitter
@RBR_Series, of via Facebook.
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13. Teamgevoel en uitstraling in een individuele sport :1+ 1= 3
Een sterke teamcompetitie vraagt om een inspanning van alle betrokken partijen. Commitment
van de teams is daarbij een belangrijke factor. Wij dagen jullie graag uit om jullie team op
sportief vlak, en ook op organisatorisch niveau zo hoog mogelijk te positioneren!

14. Tot slot
Dit handboek helpt jullie hopelijk op weg richting de vierde editie van de Run Bike Run Series
om je team voor te bereiden
Als er vragen of opmerkingen zijn horen we die graag via onze coördinator inschrijvingen
Remko Siers remko@rbrseries.nl.
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