Reglement:
▪ De OCON Run Bike Run Borne is een officieel NTB evenement, dat wil zeggen dat het wedstrijdreglement van de
NTB van toepassing is. Zie hiervoor www.triathlonbond.nl/NTB/Reglementenstatuten.aspx en onze website
www.rbrborne.nl.
▪ Wij maken u er met name op attent dat stayeren en het dragen van oordopjes niet is toegestaan.
➢ Graag speciale aandacht voor de regels rond het stayeren op pagina 2 en 3 van deze bijlage. Hierop zal ook dit
jaar streng gecontroleerd worden!
Aanmelden en ophalen startnummers
▪ Het ophalen van de startnummers vindt plaats in de gymzaal naast de Eschschool aan de Oude Almeloseweg 12.
▪ Individuele deelnemers dienen hun startnummer op te halen tussen 14.30 en 15.00 uur en teams tussen 15.00
en 15.30 uur. Te laat aangemelde atleten kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
▪ Het startbewijs dat u per email hebt ontvangen dient u mee te nemen. Dit startbewijs is strikt persoonlijk en bij
het melden kan om legitimatie worden gevraagd. NTB-leden zijn ook verplicht om hun licentie te tonen. Hierop
zal gecontroleerd worden.
▪ Bij het aanmelden ontvangt u een tasje met daarin uw startnummer, fietsnummer, speldjes en - bij chiphuur een chip met chipbandje.
o Lopers dragen het startnummer op de buik, fietsers op de rug. Individuele deelnemers dus aan beide
zijden.
o Uw fietsnummer dient u duidelijk zichtbaar aan de zadelpen van uw fiets te bevestigen.
o Uw chip dient u te bevestigen aan uw linker enkel.
➢ NB: teamlopers dienen de chip bij de 2e keer lopen weer aan hun enkel te bevestigen en niet los in de
hand te houden. Hierop zal door de jury gecontroleerd worden.
▪ Vanaf 14:30 tot 15:45 uur kunt u uw fiets inleveren bij de wisselzone aan het Dorsvloer in de Stroomesch.
Start en parcours
▪ De OCON Run Bike Run Borne kent drie startseries. De jeugddeelnemers starten als eerste om 15.58 uur. Direct
na deze start, om 16.00 uur, zullen de individuele deelnemers starten. De teams tenslotte starten om 17.00 uur.
▪ De start en finish is op het Dorsetplein in het centrum van Borne. Het loopparcours loopt door het centrum van
Borne en rond de vijver van de Stroomesch. De wisselzone is op de Dorsvloer in de Stroomesch. Het fietsen
vindt plaats in het buitengebied tussen Borne, Saasveld en Hertme. Uitgebreide informatie over het parcours
vindt u op www.rbrborne.nl/parcours.
▪ Achter de finish is een service zone voor atleten (fietsers en lopers). Hier bevindt zich de EHBO, kunt u water
en/of sportdrank drinken en kunt u zich gratis laten masseren (in het Rode Kruisgebouw).
▪ Sporttassen kunt u achterlaten in de gymzaal bij de meldpost (niet bewaakt).
▪ In deze gymzaal is na afloop ook gelegenheid tot douchen.
Overig
▪ Er is een ruime parkeerplaats bij het NS station.
▪ Deelname geschiedt op eigen risico.
▪ Bekijk onze website www.rbrborne.nl voor NTB/wedstrijdreglement, parcours, nieuws en overige informatie. Na
afloop worden op deze website ook uitslagen, foto’s en video’s gepubliceerd.
▪ Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat:
o Telefoon: 06-57079833
o Email: info@rbrborne.nl

STAYEREN = VALSSPELEN
Het fietsgedeelte van de Run Bike Run Borne is een tijdrit. Zoals iedereen weet is stayeren daarbij verboden.
Sinds 2016 wordt hierop streng gecontroleerd en is het stayeren volledig uit de Run Bike Run Borne verbannen.
Ook dit jaar sluit de Run Bike Run Borne zich nadrukkelijk aan bij de campagne STAYEREN = VALSSPELEN van de
Nederlandse Triatlon Bond (NTB).
Maatregelen
Om stayeren ook dit jaar te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen:
• Heldere communicatie van het reglement stayeren (zie onder)
• Minimaal 4 NTB juryleden op de motor
• Het toepassen van een tijdstraf middels blauwe kaart en ’strafbox’ (zie onder)
• Elke deelnemer draagt op het startnummer de tekst: ‘Ik stayer niet!’
• Volledige steun van de Bornse Triatlon Vereniging Trios en haar leden
Reglement stayeren
Bijgevoegd het pamflet van de NTB campagne STAYEREN = VALSSPELEN. Hierin wordt
de definitie van stayeren duidelijk uitgelegd.
NB: bij de Run Bike Run Borne is geen sprake van een ‘stop&go’ (zoals in de folder genoemd), maar wordt gebruik
gemaakt van een ‘strafbox’. Er wordt uitgegaan van NTB wedstrijdreglement versie 16.02: pagina 21, artikel 3.4 lid e
(iii) en pagina. 69, punt 51:
• De official toont de atleet een blauwe kaart en, indien de omstandigheid dit toelaat, zegt dat deze zich bij de
eerstvolgende strafbox dient te melden en de instructies van de official ter plekke dient te volgen. Het is aan de
atleet zelf om zich te melden nadat hij deze opdracht heeft gekregen. Nummers van atleten worden niet vermeld
bij de strafbox bij het fietsonderdeel.
• De atleet betreedt de strafbox en zegt zijn naam en nummer bij de official en noemt de opgelegde tijdstraf. De
tijdstraf start wanneer de atleet de strafbox binnengaat en eindigt wanneer de official ‘GO’ zegt, waarna de
deelnemer de wedstrijd mag vervolgen.
• Strafmaat:
o 1e overtreding: 2 minuten in de eerstvolgende strafbox
o 2e overtreding: DSQ (diskwalificatie)
o Niet melden in de strafbox: DSQ
Bij de Run Bike Run Borne is de strafbox geplaatst langs de
Stroomeschlaan, kort voor het eind van de (1e en 2e ) fietsronde.
Zie kaartje hiernaast.
Wij vertrouwen erop dat alle deelnemers zich sportief zullen
gedragen en zich aan dit reglement zullen houden.
Heel veel plezier en succes op 26 augustus!
De besturen van de Stichting Run Bike Run Borne en TV Trios

Fietsparcours
Loopparcours

