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De Kersenfeest Triathlon Gendt hanteert het reglement zoals die is opgesteld door de Nederlandse
Triathlon Bond (NTB).
Deze is te vinden op onze website ( www.duursportgendt.nl). Hieronder zijn een aantal aanvullingen en
toelichtingen op dit reglement.

Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iedere deelnemer(ster) dient 1 uur voor de starttijd aanwezig te zijn.
De aanwijzingen van de jury dienen stipt te worden opgevolgd. Indien dit niet
gebeurd kan diskwalificatie het gevolg zijn.
De door de jury genomen beslissingen zijn bindend.
Het opzettelijk hinderen van andere deelnemers heeft diskwalificatie tot gevolg.
Ondanks dat u rijdt op een nagenoeg afgesloten parcours, dienen de verkeersregels te
worden nageleefd.
De deelnemers mogen niet van het parcours afwijken.
Auto's, motoren, fietsen e.d. van begeleiders worden niet op het parcours toegelaten.
Langs het gehele parcours zullen EHBO'ers aanwezig zijn.
Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers die om 16.15 uur nog aan de
laatste loopronde moeten beginnen uit de wedstrijd te nemen.

Zwemmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De deelnemers zijn verplicht om de genummerde zwemcaps te dragen die door de
organisatie ter beschikking worden gesteld.
Het gebruik van hulpmiddelen, welke het zwemmen bevorderen, zijn verboden (bijv.
zwemvliezen)
De te zwemmen afstand dient ononderbroken te worden afgelegd.
Bij extreem lage watertemperatuur kan de afstand door de jury worden ingekort.
Voor de start zal het startnummer op de bovenarm of op een andere duidelijk zichtbare plaats
worden aangebracht.
Zwemcaps dienen bij het verlaten van het zwemwater in de mand te worden gedeponeerd.

Fietsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De deelnemers dienen gebruik te maken van een deugdelijke trim- of racefiets.
Dit wordt door de jury vóór aanvang van de wedstrijd gecontroleerd, maar blijft uw eigen
verantwoording.
Startnummers dienen duidelijk leesbaar onder op de rug te worden gedragen.
Bordje met startnummer dient voorop het stuur van de fiets te worden geplaatst
Stayeren is onsportief en verboden.
Bij geconstateerd "STAYEREN" wordt het NTB-reglement toegepast.
Het dragen van een valhelm is verplicht.
Deze valhelm mag men pas openmaken en afzetten als de fiets geparkeerd is in Parc Fermé.
De sticker met je nummer dient op de fiets aangebracht te worden.
In het Parc Fermé mag niet gefietst worden.
De uitgang van het Parc Fermé wordt duidelijk gemarkeerd door een afscheiding.
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Lopen
1.
2.

Het startnummer dient duidelijk leesbaar op de borst te worden gedragen.
Het is verboden de lopers op het parcours te begeleiden.
Onderweg zijn verzorgingsposten ingericht.

Informatie voor de deelnemer!
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

De deelnemer dient zich uiterlijk om 12.00 uur te melden bij de kantine op Sportpark
Walburgen, Nijmeegsestraat 65B, 6691 CM in Gendt alwaar het secretariaat is gevestigd.
Tevens is hier de start van het zwemmen.
Het zwemmen zal plaatsvinden in een openluchtbad.
De start van het fietsen, lopen en de finish is bij Villa Ganita (het voormalige Gemeentehuis),
Nijmeegsestraat 19 in Gendt.
De deelnemer die tijdens de wedstrijd opgeeft, dient daarvan melding te doen aan de jury
van het betreffende onderdeel.
Het startnummer wordt door de organisatie verstrekt en moet goed zichtbaar gedragen
worden.
Het verdient aanbeveling het startnummer te bevestigen aan een elastieken band die als
riem kan worden gedragen en die bij het fietsen op de rug en bij het onderdeel lopen naar
de borstzijde kan worden gedraaid.
De fiets en de fietskleding dienen bij het juiste nummer in de fietsenstalling nabij het
zwembad geplaatst te worden.
Tijdregistratie vindt plaats met een ChampionChip.
Heb je bij inschrijving geen eigen chipnummer ingevuld, dan ligt er een huurchip met
enkelband voor je klaar.
De chip bevestig je om je enkel.
Kom je over een tijdregistratiemat dan hoor je een piepje en wordt je tijd genoteerd.
Loop dus (voor de start) niet onnodig over deze matten.
De chip wordt zowel met zwemmen, fietsen als lopen om de enkel gedragen.
Voor trio-teams is de chip met enkelband het estafettestokje.
De loopkleding en de schoenen dienen in de fietsenstalling bij het voormalige
gemeentehuis bij uw startnummer klaargelegd te worden
De prijsuitreiking vindt plaats ca. 30 minuten na de binnenkomst van de laatste deelnemer.
Het verzoek is dat de overall winnaar zich beschikbaar houdt bij de finish om de laatste
deelnemer tegemoet te lopen en hem of haar te begeleiden naar de finish.
Na beëindiging van de triathlon, kunt u uw fiets terugkrijgen na inlevering van uw start
nummer bij een van de medewerkers bij de fietsenstalling.
Dit om mogelijk afhalen door verkeerde eigenaren te voorkomen.
Deelname aan de triathlon is alleen verantwoord als de conditie en de
trainingstoestand van de deelnemer optimaal is.
Ondanks het feit dat de organisatie zorgt voor medisch toezicht in de vorm van voldoende
EHBO-ers blijft deelname geheel voor verantwoordelijkheid van de deelnemer/ster.
U kunt na de wedstrijd gebruik maken van douches van voetbalvereniging “De Bataven” op
Walburgen.
De uitslagenlijst wordt na afloop op onze internetsite www.duursportgendt.nl gepubliceerd.
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Beschrijving van de parcoursen
Plattegronden de parcoursen zijn te vinden op de website ( www.duursportgendt.nl)

Zwemmen
Dit vindt plaats in het natuurzwembad "Walburgen". Er wordt een traject van 1000 meter uitgezet.

Fietsen (4 ronden)
Het fietsen maakt een aanvang vanaf het Parc nabij het zwembad.
Het Parc Fermé is opgebouwd nabij sporthal Walburgen.
U verlaat het Sportpark en rijdt rechtsaf de Nijmeegsestraat in richting Start en Finish.
Het parcours loopt via de Nijmeegsestraat – Markt - links af de Waaldijk op (let op links aanhouden)
- afslag Doornenburgsestraat - rechtsaf Munnikhofsestraat - rechtsaf Molenstraat - Waaldijk op
richting Haalderen (let op links aanhouden) - Waaldijk volgen tot aan Haalderen - afslag Buitenpolder
en gelijk Waaldijk weer op richting Gendt (let op scherpe bocht) - afslag Mekrisveld/Galgendaal linksaf Henri Dunantstraat - rechtsaf Nijverheidsweg - rechts af Willem Alexanderstraat - linksaf
Galgendaal (let op verkeersdrempel) - Nijmeegsestraat - Start/Finish.
U hebt dan een ronde van ongeveer 10 km afgelegd.
Na beëindiging van de vierde ronde stopt u bij de ingang van het Parc Fermé op de parkeerplaatsen
tegenover Villa Ganita.
Via de achterzijde van het Parc Fermé begeeft u zich naar het loopparcours.

Lopen (4 ronden)
Het loopparcours loopt via Nijmeegsestraat - Baron van Gendtlaan - Thorbeckeplein Bernhardstraat - Limburg van Stirumstraat - Vleumingen - van der Duin van Maasdamstraat Bernhardstraat - van Hogendorpstraat - Vleumingen - Keerpunt Vleumingen 46 - Schoolstraat Loopbrug Dorpstraat - Burchtgraafstraat - Torenlaan - Markt - Nijmeegsestraat, waar u het
finishgedeelte al van ver kunt zien liggen.
Tijdens het lopen kruist u de via de loopbrug de braderie, welke in de Dorpstraat wordt gehouden.
Gekozen is voor deze loopbrug om u zodoende een vrije doorgang te garanderen.
Het loopparcours heeft een lengte van ongeveer 2,5 kilometer.
Bij de finish zal aan de LINKERZIJDE van de weg een fuik worden opgesteld, waarbinnen u dient te
finishen.
Dit is mede van belang voor een juiste notering van uw eindtijd. Hier ontvangt u tevens uw herinnering.
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Route
Komende uit de richting Arnhem
Volg de A325 en neem de afslag Bemmel.
Rij deze afslag vervolgens uit tot aan de T-splitsing met stoplichten.
Ga hier rechtsaf richting Bemmel-Gendt.
Vervolg deze weg ter hoogte van de auto-zaak (bij de stoplichten) rechtdoor.
Volg deze weg, door Haalderen en langs het industrieterrein Gendt- Bemmel.
Bij de rotonde ga je rechtsaf (Kruisstraat) na 500 mtr met de bocht mee links (Nijmeegse straat).
Sportpark Walburgen ligt aan de rechterkant.
Op de Nijmeegsestraat kunt U ook parkeren.

Komende uit de richting A15
Rij de A15 geheel uit. Ter hoogte van Elst veranderd de snelweg in een autoweg.
Rij deze autoweg geheel uit tot aan de stoplichten.
Ga hier rechtsaf richting Bemmel-Gendt.
Vervolg deze weg ter hoogte van de auto-zaak (bij de stoplichten) rechtdoor.
Volg deze weg, door Haalderen en langs het industrieterrein Gendt- Bemmel.
Bij de rotonde ga je rechtsaf (Kruisstraat) na 500 mtr met de bocht mee links (Nijmeegse straat).
Sportpark Walburgen ligt aan de rechterkant.
Op de Nijmeegsestraat kunt U ook parkeren.

Komende uit de richting Nijmegen centrum
Verlaat Nijmegen vanaf de Waalbrug.
Volg de A325 tot aan de afslag Bemmel.
Rij deze afslag vervolgens uit tot aan de T-splitsing met stoplichten.
Ga hier rechtsaf richting Bemmel-Gendt.
Vervolg deze weg ter hoogte van een auto-zaak (bij de stoplichten) rechtdoor.
Volg deze weg, door Haalderen en langs het industrieterrein Gendt-Bemmel.
Bij de rotonde ga je rechtsaf (Kruisstraat) na 500 meter met de bocht mee links (Nijmeegse straat).
Sportpark Walburgen ligt aan de rechterkant. Op de Nijmeegsestraat kunt U ook parkeren.

VEEL SUCCES MET JE DEELNAME AAN DE
KERSENFEEST TRIATHLON GENDT

Stichting Duursport Gendt

