
CHALLENGE GERAARDSBERGEN – BK MIDDLE DISTANCE TRIATHLON 2019   WILDCARDS 
Challenge Geraardsbergen organiseert dit jaar het individueel Belgisch Kampioenschap Triatlon over de halve 
afstand.  Het BK valt samen met de gewone wedstrijd en dat vraagt enkele bijkomende afspraken. 
 
Naast het voorziene klassement binnen CHALLENGEGERAARDSBERGEN met zijn eigen categorieën, podia en 
prijzen wordt er voor het BK een extra klassementen gemaakt voor de Belgische atleten, met eigen 
categorieën, podia en prijzen. 
 

• Belgische atleten zullen automatisch aan beide klassementen deelnemen 

• Belgische atleten zullen automatisch in beide klassementen worden opgenomen 

• Belgische atleten kunnen in beide klassementen podiumplaatsen verwerven 

• Belgische atleten kunnen in beide klassementen trofeeën/medailles verwerven 
 

• Alle Belgische atleten maken aanspraak op het voorziene prijzengeld binnen het BK klassement. 

• Enkel door CHALLENGEFAMILY als PRO erkende atleten maken aanspraak op het voorziene 
prijzengeld binnen het CHALLENGEGERAARDSBERGEN klassement. 

 
BELANGRIJK : Als een atleet in beide klassement prijzengeld wint, zal enkele het hoogste bedrag van de twee 
klassementen uitbetaald worden ! 
 
Volgende categorieën worden per geslacht voorzien binnen het BK klassement : 

OVERALL alle leeftijden   Belgisch kampioen    
U23  tem 23 jaar M/F U23 Belgisch kampioen U23 
SENIOREN 24 - 39 jaar M/F 24  Belgisch kampioen Senioren 
MASTERS A 40 - 49 jaar M/F 40  Belgisch kampioen Masters A 
MASTERS B 50 -59 jaar M/F 50  Belgisch kampioen Masters B 
MASTERS C 60+  M/F 60  Belgisch kampioen Masters C 

 
TRUI voor plaats 1 overall 

PODIA en MEDAILLES voor plaatsen 1, 2 en 3 in elke categorie 

 
Volgende prijzengelden worden voorzien binnen het BK klassement : 

OVERALL HEREN  1  2  3  4  5 
bedrag  800€  600 €  400 €  250 €  150 € 

OVERALL DAMES  1  2  3 
bedrag  800€  600 €  400 € 

 
 
CHALLENGEGERAARDSBERGEN heeft voor de PRO’s een vast startuur en voor de AGEGROUP een rolling start. 
Binnen het gegeven van het BK kan dit nadelig zijn voor Belgische atleten die binnen CHALLENGEFAMILY niet 
erkend zijn als pro (en dus niet mogen starten in de PRO reeks) maar toch willen meedingen naar de overall 
winst in het BK. 
 
CHALLENGEGERAARDSBERGEN zal daartoe 30 wildcards verschaffen aan atleten die mee willen starten in de 
PRO reeks. 

• Atleten die hiervoor kiezen, kunnen geen Belgisch kampioen worden in hun leeftijdscategorie 

• Atleten die starten in hun leeftijdscategorie kunnen wel overall kampioen worden. 

• Atleten sturen hun kandidatuur voor 15/05/2019 per mail naar challenge@geraardsbergen.be 

• Atleten voegen bij die kandidatuur hun 5 meest relevante triatlon uitslagen 

• De organisatie zal samen met Belgian Triathlon (Be3) de kandidaturen beoordelen en toekennen 

• Een verkregen wildcard geeft enkel startrecht, maar geen permanente opname in de PRO reeks 
binnen CHALLENGEFAMILY en dus ook geen recht op prijzengeld binnen deze categorie 

 
 
 

 


