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Beste deelnemer,
Leuk dat je je hebt ingeschreven voor de Team Triathlon Arnhem! De inschrijving voor de
recreantenseries zitten vol. We zijn blij dat zoveel triathleten onze triathlon weten te vinden.
In deze nieuwsbrief geven we je een update van de belangrijkste zaken rond de komende
editie van de Team Triathlon Arnhem. De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Aanpassingen fietsparcours
2. Problemen met inschrijvingen via ntbinschrijvingen.nl
3. Inschrijving miniserie en Arnhemse Uitdaging nog mogelijk!

1. Aanpassingen fietsparcours
Het fietsparcours voor de komende editie is aangepast naar aanleiding van problemen met
de vergunning rondom een deel van het parcours. Door de verwachte drukte op 2e paasdag
bij Burgers’ Zoo en het openluchtmuseum is het laatste deel van de Cattepoelseweg en
Deelenseweg niet beschikbaar, daarom hebben we op de Bosweg een extra lus in het
parcours gemaakt. Eén rondje bestaat daarom nu uit 7 kilometer.
Geen zorgen, het fietsparcours blijft uitdagend, met de nodige hoogtemeters. De totale
fietsafstand per serie is als volgt aangepast:
Startserie
Jeugd- en junioren
Miniserie

Oude
fietsafstand
6.5km
6.5km

Nieuwe
fietsafstand
7km
7km

Aantal
rondes
1
1

Arnhemse Uitdaging
2e en 3e divisie (heren en dames)
Recreantenseries

10 km
20km
20km

14km
21km
21km

2
3
3

Hieronder een overzicht van het nieuwe fietsparcours:

LET OP: door de overgang naar het nieuwe inschrijfsysteem is het nog even niet mogelijk om
de afstanden aan te passen naar de nieuwe afstand op ntbinschrijvingen.nl. Daardoor zullen
voorlopig de oude (dus onjuiste) afstanden nog op die website te zien zijn.
2. Problemen met inschrijvingen via ntbinschrijvingen.nl
Zoals gemeld op onze website www.teamtriathlon.nl is het voor veel teams nog niet
mogelijk om alle teamleden op te geven en de teamnaam aan te passen. Voor nu is de
inschrijving van een van de teamleden voldoende. We gaan ervan uit dat de problemen
binnen 2 weken zijn opgelost. Zie ook het bericht van de NTB hierover
(https://www.triathlonbond.nl/over-ntb/nieuws/communicatie-over-mijntriathlonnl/). We houden
je op de hoogte.
3. Inschrijving miniserie en Arnhemse Uitdaging nog mogelijk!
Grijp je kans om nog mee te doen met de Team Triathlon Arnhem! Sportieve duo’s kunnen
meedoen met de Arnhemse Uitdaging, een triathlon met 225 meter zwemmen, 14km fietsen
en 2.5 km hardlopen. Een perfecte wedstrijd om aan mee te doen als je toch naar Arnhem
komt om je verenigingsgenoten of familieleden aan te moedigen! Combinaties van ouders
en kinderen (vanaf 12 jaar) kunnen ook inschrijven!
Ook voor de miniserie (leeftijd 8-14 jaar) zijn nog plekjes vrij. Deze individuele wedstrijd gaat
over 125m zwemmen, 7km fietsen en 1km hardlopen en is een mooie kennismaking met
triathlon. Kinderen kunnen meedoen met de gewone stadsfiets. Wel is een helm nodig.

Deelnemers worden extra begeleid tijdens de wisselmomenten. Inschrijven kan via
ntbinschrijvingen.nl!
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