Brugse Trimm- en Roeiclub
Toss 80vzw
Jeugdtriathlon btr
Voorprogramma jeugdtriathlon op zaterdag 05 juni 2021
Geachte ,
De voorzitter en de leden van de Raad van bestuur van de B.T.R. hebben de eer U uit te nodigen op
hun triathlon die zal plaats vinden op zaterdag 05/06/2021 te Brugge op het Boudewijnkanaal .
Categorie

Geboortejaar

proef 1
proef 2
proef 3
lopen
slalom
lijn
Jw 12 - jm 12
2010-2009*
1000 m
zie schema
500 m
jw 10 - jm 10
2012-2011
1000 m
zie schema
250 m
jw 14 –jm 14
2008-2007*
2000 m
zie schema
1000 m
* tellend voor het all – roundcriterium van de V.R.L.
-er wordt gestart met de loopproef om 10.00 u achtereenvolgens jw 12 –jm 12 – jw 10- jm 10-jw 14jm 14. Het verdere uurschema wordt bepaald door de jury.
*de loopproef wordt gehouden langsheen het jaagpad aan de overkant van het kanaal vertrekkende
vanaf de Herdersbrug richting Zeebrugge en aankomst terug aan de Herdersbrug.
* de hulppost bevindt zich in kamer 1 van de jeugdherberg
-de wedstrijden worden geroeid conform de reglementering van de KBR, FISA en het all –
roundcriterium van de VRL.
Inschrijvingen voor zondag 30/05/2021 om 18.00 u via de link in het digitaal platform I- Row
Lottrekking op zondag 30/05/2021 om 19.00 u in de lokalen van de B.T.R.
Loopproef langsheen Boudewijnkanaal aan de overzijde van de brug richting Zeebrugge :
10- 12 jarigen 1000 m
14 jarigen
2000m
Slalomproef: tegenroeien tot voorbij de boei , dan rond de boei en verder roeien tot de aankomst .
START
tegenroeien
roeien
AANKOMST

Voor goedkeuring
namens de KBR
de secretaris – generaal

namens de B.T.R.
de sportsecretaris
Obreno Bart
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