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Algemene deelnemers/ouders informatie
Starttijden en series
18:00 uur / Categorie 4/5/6/7 jaar (150/600/150):
150m lopen=1 kleine ronde / 600m fietsen=1 kleine ronde / 150m lopen=1 kleine ronde
18:30 uur / Categorie 6/7 jaar (50/2000/500):
50m zwemmen=2 banen, 2.000m fietsen=1 grote ronde, 500m lopen=1 grote ronden
19:00 uur / Categorie 8/9 jaar (100/4000/1000):
100m zwemmen=4 banen, 4.000m fietsen=2 grote ronden, 1.000m lopen=2 grote ronden
19:30 uur / Categorie 10/11 jaar (150/6000/1500):
150m zwemmen=6banen, 6.000m fietsen= 3 grote ronden, 1.500m lopen=3 grote ronden
20:00 uur / Categorie 12/13 jaar (200/8000/2000):
200m zwemmen=8 banen, 8.000m fietsen=4 grote ronden, 2.000m lopen=4 grote ronden
20:30 uur Categorie 14/15 jaar (250/10000/2500):
250m zwemmen=10 banen, 10.000m fietsen=5 grote ronden, 2.500m lopen=5 grote ronden
- Parkeren (op eigen risico) op grasveld Dieterenstraat (zie Aanrijroutes/Parkeergelegenheid Ironkids)
- U kunt NIET parkeren bij Zwembad Steinerbos, i.v.m. fiets parcours
- Inschrijfbureau is binnen bij de receptie van het Zwembad Steinerbos, en is open vanaf 17:00 uur
- Horecaplein van Steinerbos is open vanaf 17:00 uur
- Startnummer kan worden afgehaald tot 30 minuten voor start van de categorie.
- Wisselzone/Parc-ferme is open vanaf 17:30 uur
- Het dragen van een HELM op de fiets is VERPLICHT, zelf voor een helm zorgen
- Het dragen van startnummer is verplicht (veiligheidsspeldjes zitten in envelop inschrijving)
- Ouders / begeleiders zijn NIET toegestaan in start/wisselzone/parc-ferme/op het parcours
- In de wisselzone / parc-ferme staan leden van de Triathlon Club Stein (TRI Club Stein)
om u kind te helpen waar nodig
- 15 min. voor de start zullen alle deelnemers nog laatste informatie ontvangen (Briefing)
- Zwemmen in binnenbad van Zwembad Steinerbos
- Fietsen zal plaatsvinden in het Centrum van Stein richting winkelcentrum
- Lopen in het park van het Steinerbos (Speeltuin/Speelpark)
- Finishzone bij Horecaplein Steinerbos (Ligweide Buitenbad)
- Direct na de Finish, huldigingen van de nummers 1,2,3 van jongens en meisjes
- Douchen na afloop is mogelijk in het binnenbad van Zwembad Steinerbos
- Wisselzone/parc-ferme is open tot 22.00 uur voor het afhalen van fiets en kleding
Organisatie Steinerbos Ironkids
Stichting Triathlon Stein
Website: https://www.triathlon-stein.nl/programma/ironkids/
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