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1.

Inleiding

Voor je ligt het ‘Handboek voor organisaties  Run Bike Run Series’. Dit handboek is ontwikkeld
op basis van positieve ervaringen tijdens de Teamcompetities triathlon en de voorgaande
edities van de RBR Series. Wat werkt, waar is bij atleten en organisaties behoefte aan en wat
draagt bij aan de uitstraling van een competitie?
Sommige punten zullen op alle wedstrijden van toepassing zijn, andere slechts op enkele
evenementen. Zie het dan ook vooral als ‘hulpmiddel’. Uiteindelijk willen we samen met jullie
komen tot een meer uniforme uitstraling die een wedstrijdserie herkenbaar zal maken.
Vanuit onze organisatie is altijd een aanspreekpunt om te overleggen. Daar waar mogelijk
zullen we graag helpen en maatwerk leveren.
Doelstelling
De Series hebben als doel om de bekendheid van de 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, teams en atleten.
Uitgangspunt is dat de Run Bike Run Series er zijn voor de sporters. Daarvoor zijn
aansprekende wedstrijden nodig.
Samenwerking
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 de organisatie van de competitie, de
organiserende wedstrijden, de deelnemende teams, de atleten, de triathlonverenigingen en de
NTB. Al deze partijen kunnen profiteren van nieuwe kansen die deze samenwerking biedt.
Tegelijkertijd vraagt deelname aan en versterking van de competities ook om een inspanning
van alle genoemde partijen.
Dank voor het meedenken
Armand van der Smissen, Bas van Beek, Coen de Wit, Remko Siers en Wouter van Leeuwen
Organisatie Run Bike Run Series

1

Versie:18.1

2.

Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender van de 3e editie van de Run Bike Run Series vind je hieronder:

1e competitiewedstrijd
2e competitiewedstrijd
3e competitiewedstrijd
4e competitiewedstrijd
5e competitiewedstrijd

3.

Datum

Afstand
(L-F-L)

Locatie

Type
wedstrijd

Contact

31 maart 2018
7 april 2018
6 mei 2018
20 mei 2018
16 juni 2018

2,5-9-1
2,5-20-5
2,5-20-5
5-20-2,5
5-20-2,5

Oldenzaal
Geel
Hoogerheide
Groningen
Nijmegen

Team relay
Stayer sprint
Stayer sprint
Achtervolging
Non stayer
sprint

Armand
Armand
Armand
Armand
Armand

Voorbereidingen: Organisatie, Teamcompetitie en de
WGWO

In de aanloop naar jullie evenement is het van belang om contacten te leggen tussen de
wedstrijdorganisatie, de contactpersoon van de teamcompetities en de vertegenwoordiger van
het jurykorps (NG). In sommige gevallen kan een bijeenkomst in aanloop naar het evenement
handig zijn, in andere gevallen werkt voorbereiding per e-mail en telefoon ook prima.

4.

Contactpersonen Teamcompetities

Iedere wedstrijdorganisatie heeft een vast aanspreekpunt vanuit de organisatie van de
teamcompetitiesRBR Series. Dit is Armand van der Smissen te bereiken via
armand@rbrseries.nl. Hij zal in de voorbereiding van de wedstrijd samen met de organisatie
kijken hoe de voorbereiding verloopt en kan desgewenst ondersteunen en/of meedenken.
Organisaties kunnen ook altijd contact opnemen om vragen te stellen en/of om zaken af te
stemmen.

5.

Afdrachtskosten organisatie

In het evenementenpakket staat een fee van € 350,- genoemd voor het organiseren van een
wedstrijd uit de RBR Series. Deze fee hoeft in 2018 niet te worden betaald.

6.

Inschrijvingen / Inschrijfgeld / Startlijst / Wijzigingen

Inschrijvingen
De inschrijving van alle teams voor de competitiewedstrijden
verloopt via
www.ntbinschrijvingen.nl en wordt door de organisatie van de RBR Series centraal geregeld.
Teamleden schrijven zich dus nadrukkelijk niet individueel in bij uw wedstrijd.
De inschrijvingen op deze startseries worden beheerd door de algemeen coördinator van de
RBR Series Remko Siers remko@rbrseries.nl. De inschrijvingen wordt begin 2018 geopend.
2

Versie:18.1

Wij versturen de berichtgeving, alsmede eventuele herinneringen aan de teamcaptains om op
tijd hun inschrijving regelen.
Inschrijfgeld
Wedstrijdorganisaties bepalen zelf de hoogte van het inschrijfgeld voor de serie wedstrijd. De
maximale inschrijfgelden bedragen € 120,- voor een sprintafstand en teamwedstrijden en
€ 160,- voor de kwartafstand. Voor dames (3 atletes ) bedragen deze maximaal € 90,-resp.
€ 120,-. Minder mag wel, meer alleen na overleg en goedkeuring van de organisatie van de
RBR Series.
We verzoeken dit bedrag zo spoedig mogelijk door te geven aan ons. De gelden worden door
ons (via de NTB) bij deelnemende teams geïncasseerd.
Startlijst
Eén week voor de competitiewedstrijd (beter gezegd: uiterlijk de zondag vóór de wedstrijd) sluit
de inschrijving voor teams en moeten alle deelnemende atleten door de teams aangemeld zijn.
Bij NK’s kunnen afwijkende inschrijfprocedures geldig zijn.
De maandag voor de wedstrijddag wordt per mail een lijst (Excel) met alle aanmeldingen voor
de Run Bike Run Series naar de wedstrijdorganisatie toegestuurd.
Indien van toepassing kan deze vervolgens door de wedstrijdorganisatie aangevuld worden met
chipnummers voor de atleten zonder eigen timing-chip. Mocht er al eerder een voorlopig
overzicht gewenst zijn, neem dan gerust contact op met Remko Siers via remko@rbrseries.nl.
Deze kan ook tussentijds een overzicht maken en toezenden.
Wijzigingen in opstelling
Na sluiting van de inschrijving kan tot 90 minuten voor de start op de wedstrijddag zelf, kan er
nog twee wijzigingen in de opstelling worden aangebracht zonder dat dit strafpunten tot gevolg
heeft, bijvoorbeeld in geval van een blessure of een ziektegeval. Meer wijzigingen kan ook maar
hier krijgen de teams extra strafpunten voor. We verwachten dan ook dat dit alleen in bijzondere
omstandigheden zal gebeuren. Voordeel van het toestaan van meerdere wissels is dat de kans
groter is dat bij Uw wedstrijd volledige teams aan de start komen.
Na sluiting van de inschrijving kunnen teams uitsluitend op de wedstrijddag een wijziging in de
opstelling doorgeven. Wanneer de wijziging op de wedstrijddag wordt gemeld, dan gebruiken
teams een speciaal hiervoor bestemd ‘wijzigingsformulier’ (te downloaden van de website van
de RBR Series) en leveren dit bij het aanmeldbureau in. Binnen 90 minuten voor de start mag u
een wijziging weigeren.
De wedstrijdorganisatie isverantwoordelijk voor de juiste
wijzigingen/gegevens en het eventueel aanpassen van timing-chips.
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7.

Elektronische tijdwaarneming / Chips / Uitslagen /
Streepresultaat

Elektronische tijdwaarneming
Het gebruik van een elektronisch tijdregistratiesysteem is verplicht. Er dient een snelle en
correcte uitslagenverwerking aanwezig te zijn. Het gehanteerde tijdregistratiesysteem moet in
ieder geval in staat zijn binnen een half uur na de finish een voorlopige individuele en
teamuitslag te presenteren.
Chips
Als er wordt gewerkt met MyLaps dan vullen alle deelnemende atleten bij inschrijving hun gele
of groene chipcode in. Atleten die (nog) geen eigen chip hebben, huren / kopen er één bij jullie
als organisatie. De kosten hiervan worden na afloop uiteraard met de organisatie verrekend.
Teams betalen bij inschrijving de kosten voor de chipgelden en eventuele daglicenties direct via
iDeal. Indien een team een extra chip wil huren als gevolg van een wijziging van een teamlid of
vergeten chip, dan kunt u deze kosten direct door het team laten betalen.
Indien er met een ander systeem dan MyLaps wordt gewerkt, is het aan de wedstrijdorganisatie
om helder aan te geven wat er van de atleten verwacht wordt (voor, tijdens en na de race).
Uitslagen
De uitslag van de wedstrijdserie van de betreffende divisie(s) moeten door tijdwaarnemende
partij zo snel mogelijk, maar in elk geval op de wedstrijddag worden doorgestuurd naar
info@rbrseries.nl en remko@rbrseries.nl in Excel-formaat.
De uitslag van de startserie van de teamcompetitie komt op de website van de Run Bike Run
Series te staan. Dit zal de enige correcte uitslag zijn, Indien de organisatie de teamuitslag op
haar eigen website publiceert, dan is de juistheid hiervan een verantwoordelijkheid van de
wedstrijdorganisatie. In sommige gevallen kunnen naderhand nog kleine correcties plaatsvinden
op de teamuitslag.
Streepresultaat
Een mannenteam mag met 4 atleten starten. Om rekening te houden met uitvallers en
pechgevallen tellen alleen de beste 3 resultaten. Het resultaat van de 4e atleet wordt echter wel
in de uitslag teamcompetitie opgenomen.
Bij de vrouwen mogen 3 atletes starten. Hier zullen de beste 2 resultaten tellen. N.B. De
verwerking van deze uitslag, communicatie hierover naar de teams ligt in handen van de
organisatie teamcompetities, samen met de tijdwaarnemende partij. Als wedstrijdorganisatie
hebben jullie hier geen omkijken naar.
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8.

Wedstrijdinformatie / Communicatie met teams

Wedstrijdorganisaties zijn verantwoordelijk voor het communiceren van wedstrijdinformatie
naar de deelnemende teams.Het is wenselijk in deze communicatie de contactpersoon van de
organisatie Run Bike Run Series te betrekken, zodat één ieder op de hoogte is van de
benodigde informatie en ook wij zo nodig vragen van atleten kunnen beantwoorden. Deze
communicatie naar teams verloopt via de zogenaamde ‘teamcaptain’; deze fungeert o.a. als
spreekbuis richting de deelnemende atleten van een team.
Het streven is dat uiterlijk twee maanden voor het evenement de website van de
wedstrijdorganisatie voorzien is van actuele informatie over o.a. de Serie. Op de website van
de organisatie staat een duidelijke verwijzing naar de website van de Run Bike Run Series .
Ook staat duidelijk aangegeven dat het inschrijven centraal via een speciale startserie in
www.ntbinschrijvingen.nl verloopt.
Het logo van de Run Bike Run Competitie zal worden opgestuurd dan wel zal te downloaden
zijn via www.rbrseries.nl en worden door de wedstrijdorganisaties opgenomen op de eigen
sites. (Andersom verwijzen wij uiteraard op onze website naar de pagina’s van de
verschillende wedstrijden!)
Uiterlijk twee weken voor het evenement is de v olled ige wedstrijdinformatie beschikbaar.
Denk hierbij aan het parkoers, het definitieve programma met aanmeld- en starttijden,
informatie over de prijsuitreiking en praktische/logistieke informatie.
Deze (wedstrijd)informatie zal naar de teamcaptains van alle teams worden. De mailadressen
van de teamcaptains zullen door de circuitco ördinator tijdig aan de wedstrijdorganisatie
doorgegeven worden.

9.

Stickers / Startnummers /Levering

Startummers
Voor de wedstrijden worden door de organisatie van de teamcompetities startnummers
geregeld. Er wordt gewerkt met vaste startnummers. Indien dit voor U als organisatie niet
mogelijk is dient U dit te overleggen met technisch coördinator Armand van der Smissen
(armand@rbrseries.nl). U dient altijd de vaste serienummers te gebruiken. Deze nummers
worden zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt en zullen starten bij 1.
Vaste startnummers
Bij de Run Bike Run Series zal met vaste startnummers worden gewerkt. Deze
startnummerreeksen zullen voor aanvang van de competitie aan de teams bekend gemaakt
worden (koppeling van viertal nummers aan een team). Voor organisaties is het van belang
voor de seriewedstrijden met deze nummerreeksen te werken en (dus) voor overige startseries
andere nummerreeksen te kiezen.
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Stickers en decals
Per deelnemer zal een set met helm- en fietsstickers voorzien van startnummers
beschikbaar worden gesteld per wedstr ij d. D eze stickers dragen bij aan een
professionalisering van de uitstraling van de Run Bike Run Series. Hier zijn voor
wedstrijdorganisaties geen kosten aan verbonden.

10. Startbescheiden (deelnemersenveloppen)
De maandag voor de wedstrijd ontvangen jullie de definitieve deelnemerslijst. We kunnen ons
voorstellen dat het niet wenselijk is om in die laatste week nog alle enveloppen in orde te
moeten maken. Alle in hoofdstuk 9 genoemde wedstrijdbescheiden zullen in overleg met de
organisatie al eerder geleverd worden, zodat de ‘deelnemersenveloppen’ voor wedstrijd kunnen
worden voorbereid. De enveloppen hoeven niet perse de namen van de atleten te bevatten.
De teams weten zelf met welk nummer wie start en zijn zelf verantwoordelijk om de juiste
persoon de juiste bescheiden te geven.
Bij het ophalen van de startbescheiden (het aanmelden op de wedstrijddag) neemt het team
de vier enveloppen tegelijk mee (zie verder hoofdstuk 12).

11.

Teamtenten

Dit is geen verplichting, maar is wel professioneel als teams de ruimte krijgen om een eigen
teamtent op te zetten. We willen graag ruimte creëren voor een “atletendorp”. Daarbij krijgt ieder
team een ruimte van circa 4 x 4 meter voor een eigen (party)tent ter beschikking. 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. Indien een team commerciële activiteiten wil bezigen zal het team daar Uw
toestemming voor nodig hebben. U mag zelf beslissen of u dit wilt toestaan.
Mocht de mogelijkheid er zijn dan kan U of zullen wij dit communiceren naar de teams.
Teamcaptains moeten tevoren bij de wedstrijdorganisatie kenbaar maken of ze gebruik zullen
maken van deze mogelijkheid tot het plaatsen van een teamtent. Op deze manier weten de
wedstrijdorganisaties tijdig of en hoeveel ruimte ze hiervoor moeten reserveren.
Materialen sponsors Run Bike Run Series
Wij verzoeken U plaats te maken voor het plaatsen van enkele banners/spandoeken van de Run
Bike Run Series. Sponsoren van de Series hebben het recht tot het tonen van uitingen
(spandoek, beachflag, etc.) bij de startserie Run Bike Run Series. Waar dit van toepassing is,
zal dit uiteraard in overleg met wedstrijdorganisaties zijn. Wedstrijdorganisaties hebben
regelmatig ook ‘eigen sponsorbelangen’ en het doel is elkaar te versterken, zonder in elkaars
vaarwater te gaan zitten.In overleg kunnen afspraken gemaakt worden over een stand, sampling
of andere zaken waarvoor een financiële bijdrage richting de wedstrijdorganisatie nodig is.
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12. Aanmelden van teams op wedstrijddag
Op de wedstrijddag melden alleen de teamcaptains zich bij het inschrijfbureau. Zij moeten
van alle deelnemende atleten uit het team de wedstrijdlicentie of een kopie van het ID-bewijs
kunnen tonen. Het gaat hierbij om een print van de digitale licentie (met foto of te samen met
een legitimatiebewijs). Ook een afbeelding van de licenties op een smartphone is sinds 2014
geldig. We raden de wedstrijdorganisaties 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
vier de startende atleten) mee. Als een team nog een laatste wijziging heeft, dan levert de
teamcaptain het wijzigingsformulier in. Zie hiervoor de eerder genoemde info onder hoofdstuk
6.
Vervolgens dient de teamcaptain zich met het gehele team tegelijk te melden bij het
inchecken in de wisselzone. Deelnemers houden hun wedstrijdlicentie bij de hand. Hier zal
vervolgens door de wedstrijdleider (of andere aangewezen leden van het jurykorps) een
controle plaatsvinden op de fietsen en eventueel de licenties.

13. Startprocedure
We zulen in 2017 gebruik maken van een uniforme startprocedure waarbij de teams worden
voorgesteld en een vooraf gecommuniceerde en beschikbaar gestelde tune wordt gebruikt. Dit
om uniformiteit en professionaliteit uit te stralen. De startprocedure wordt gebruikt worden om
atleten voor te stellen. Dit kan door de teams 1 voor 1 voor te stellen en ze aan bij de startlijn te
laten opstellen. Indien er sprake is van een open race zullen na de deelnemers aan de Run Bike
Run Series de overige deelnemers plaats kunnen nemen bij de start. Reken dan wel op 5 tot 10
minuten voordat ieder is voorgesteld en communiceer dat atleten dus 10 minuten voor tijd in
buurt start moeten staan. Net als gedurende de wedstrijd wordt het voorstellen gedaan/begeleid
door de speaker die vooraf goed is geinformeerd over deelnemers en de RBR Series.

14. Prijsuitreiking Run Bike Run Series
Iedere wedstrijd wordt afgesloten met prijsuitreiking van de winnende teams (het
‘dagklassement teams’). De prijzen en bij voorkeur een bloemetje o.i.d. worden dan uitgereikt.
De prijsuitreiking van de teamuitslag vinden plaats zo spoedig als mogelijk na de finish van de
laatste deelnemer. De organisatie zorgt ervoor dat dit op een geschikte locatie gebeurt en
probeert zoveel mogelijk atleten en publiek aanwezig te laten zijn. De tijden en lokatie worden
vooraf - en op de wedstrijddag - gecommuniceerd naar deelnemers en publiek.
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Finalewedstrijd
Na de laatste finale wedstrijd volgt de prijsuitreiking van het eindklassement. Deze wordt
verzorgd door de organisatie van de Run Rike Run Series; hierover zal vooraf overleg worden
gevoerd om e.e.a.op elkaar af te stemmen. De organisatie van de Run Bike Run Series zorgt
voor de prijzen voor deze deze huldiging.

15. Prijzen(geld) voor teams
De teams krijgen per wedstrijd de volgende geldprijzen. De organisatie zorgt voor bloemen of
ereprijzen voor de podiumploegen. Het is aan de organisatie welke individuele prijzen er
beschikbaar worden gesteld en of er meer categorieen dan overall heren en overall dames
worden gehuldigd.
n.b. in geval er een NK is worden individuele prijzen bepaald door het contract met de NTB.

Winnaar
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats

Mannen

Vrouwen

€ 160,€ 120,€ 80,€ 60,€ 40,-

€ 120,€ 90,€ 60,-

Prijzen(geld) voor het eindklassement, wordt verzorgd door de organisatie van de Run Bike Run
Series en wordt bijeengebracht uit een combinatie van sponsorinkomsten van de Run Bike Run
Series en afdrachten van organisaties en deelnemende teams.

Winnaar
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats
7e plaats
8e plaats

Mannen

Vrouwen

€ 1000,€ 800,€ 600,€ 500,€ 400,€ 300,€ 200,€ 100,-

€ 750,€ 600,€ 450,€ 375,-
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16. Media / Websites / Beeldmateriaal
Media
In aanloop van jullie evenement proberen we als organisatie extra aandacht te genereren voor
de Run Bike Run Series. We schrijven een persbericht en voorbeschouwing die we doorsturen
naar dan wel zelf plaatsen of websites en sociale media. Na afloop volgt een persbericht met
een wedstrijdverslag. Van wedstrijdorganisaties verwachten we dat in de communicatie naar
atleten en naar de media (persberichten) het deel uitmaken van de Run Bike Runseries wordt
vermeld.
Accreditatie
Leden van de organisatie van de teamcompetitie - alsmede eventuele cameramensen en
fotografen aan het werk namens de Run Bike Run Series - hebben (in / na overleg met de
wedstrijdorganisatie) toegang tot de parcoursen en het finishgebied. Dit om goed beeldmateriaal
te verzamelen voor foto- en/of filmverslagen van de wedstrijd.en de gehele competitive.Indien
nodig kan voorafgaand aan het evenement door ons een lijst met namen doorgegeven worden
van de mensen om wie het gaat.
Websites: wedstrijdorganisatie
Op de website van de diverse wedstrijdorganisaties is het belangrijk dat er duidelijk
gecommuniceerd wordt welke startserie en welke (inschrijf)informatie van toepassing is op de
Run Bike Run Series.

17. Relatieontvangst
Wij nodigen bij de Run Bike Run Series graag sponsoren van de Run Bike Run Series uit om
het evenement te bezoeken. Wanneer er bij wedstrijden een relatieprogramma of een
VIP-gedeelte is, horen we dit graag zodat wij kunnen bekijken welke kansen en mogelijkheden
hier liggen om het (sponsor)network te versterken.

18. Tot slot
Dit handboek geeft jullie als organisatie hopelijk een houvast bij de voorbereidingen op 2e
editie van de Run Bike Run Series. We realiseren ons dat het niet mogelijk zal zijn om alle
aanbevelingen die we doen uit te voeren maar aantal aanbevelingen kunnen striven zijn
voor komende edities.
We wensen jullie heel veel plezier!
Als er vragen zijn, neem gerust contact met ons op met de in dit handbook genoemde
contactpersonen.
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