
 

 

 
2020 Alsdorf ETU Powerman Middle Distance  

 

Duathlon 
European 

Championships  

 

am 19. April 2020 
„Together we boost Duathlon“ 

 
 

Organizer 

Marathon-Club Eschweiler e.V. 1983 

 

Event management and accessibility 

Racedirector      Technischer Delegierter ETU 

Patrick Thevis, Tel. 0151/50739664    Thomas Klingler 

E-Mail: thevis@freenet.de     E-Mail: kari@tklingler.de   

Venue 

Denkmalplatz, 52477 Alsdorf 

The event jury will be announced in the briefings. 

      

 
 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

Wedstrijden registratie en geschiktheid 
 

2020 Alsdorf ETU powerman middel 
Langeafstandduatlon Europees kampioenschap 

 

Voor de start van het Europees kampioenschap Elite en leeftijdsgroepen moet aan 

de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 

1. registratie en op het evenementpagina www.powerman-alsdorf.de 

2. betaling van start vergoedingen  

3. kennisgeving aan de nationale federatie, dit moet de registratie bevestigen, anders 

is een start op het Europees kampioenschap niet mogelijk. 
 

Voor de Europese kampioenschappen geldt dat de uniforme regel van de ITU van 

toepassing is, dat elke atleet alleen gerechtigd is om te beginnen met een door de 

nationale vereniging geverifieerd pak. Geverifieerde pakken zijn beschikbaar op:  

https://www.triathlon.org/development/technical_officials_docs/category/uniforms_cat 

alogues vermeld. 

Ter plaatse moet de geldige licentie van de nationale vereniging  

De minimum leeftijd is 18 jaar  

Dit geldt ook voor alle atleten die deelnemen aan de Europese kampioenschappen 

deelname registratie deadline is 01.03.2020 

 

Powerman open Classic 

1. registratie en op het evenementpagina www.powerman-alsdorf.de 

2. betaling van start vergoedingen  

3. bezit een licentie van een erkende vereniging als niet op de site om een dagelijkse 

licentie te kopen  

 

Registratie deadline is 05.04.2020, late inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk 

 

 

 

Powerman Sprint 
 

1. registratie en op het evenementpagina www.powerman-alsdorf.de 

2. betaling van start vergoedingen  

 

Registratie deadline is 05.04.2020, late inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk 

 

De starttijden worden op de website gepubliceerd 
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ETU Powerman Middle Distance Duathlon European Championships 

 

Wedstrijd Afstanden Inschrijfgelden Jaargang 

Elite women 

Elite men 

10 / 60 / 10 km from 09.09.2019 105€ 

from 01.11.2019 115€ 

from 01.01.2020 125€ 

 

AG Men 18 -54 10 / 60 / 10 km from 09.09.2019 105€ 

from 01.11.2019 115€ 

from 01.01.2020 125€ 

naar 2002 

AG Women &  

AG Men 55+ 

10 / 60 / 10 km from 09.09.2019 105€ 

from 01.11.2019 115€ 

from 01.01.2020 125€ 

naar 2002 

Open race 10 / 60 / 10 km from 09.09.2019 75€ 

from 01.11.2019 85€ 

from 01.01.2020 95€ 

 naar 2002 

 

Het start tarief is inclusief €6 Association Fee, royalty's, chip Rental fee, catering op 

de wedstrijd tracks en op de finish, massageservice in de Stadthalle Alsdorf, finisher 

Medal en de pasta Party de avond voordien. Resultatenlijst en document afdrukken 

op het internet.  

Registratie deadline is 05.04.2020 of zodra alle wedstrijden volgeboekt zijn. 

Late inschrijvingen zijn niet mogelijk op de dag van het evenement. In geval van niet-

deelname wordt er geen restitutie van het inschrijfgeld gedaan. Gratis herregistraties 

zijn mogelijk tot 05.04.2020. 

De finish is op 3:30 p.m.!  

 

In geval van niet-deelname wordt er geen restitutie van het inschrijfgeld gedaan. De 

finish gesloten op 3:30 p.m.! 

 

Powerman Classic Team Relay 

 

Wedstrijd Afstanden Inschrijfgelden Jaargang 

Team relay 10 / 60 / 10 km from 09.09.2019 85€ 

from 01.11.2019 95€ 

from 01.01.2020 105€ 

naar 2004 

 

Het start tarief is inclusief €6 Association Fee, royalty's, chip Rental fee, catering op 

de wedstrijd tracks en op de finish, massageservice in de Stadthalle Alsdorf, finisher 

Medal en de pasta Party de avond voordien. Resultatenlijst en document afdrukken 

op het internet.  

Registratie deadline is 05.04.2020 of zodra alle wedstrijden volgeboekt zijn. 



 

 

Late inschrijvingen zijn niet mogelijk op de dag van het evenement. In geval van niet-

deelname wordt er geen restitutie van het inschrijfgeld gedaan. Gratis herregistraties 

zijn mogelijk tot 05.04.2020. Degenen die 16 jaar oud zijn op de dag van het 

evenement mogen deelnemen. Elk Relais bestaat uit een fietser en een of twee 

lopers. Vrouwen, mannen en gemengde Relais, teams van 2 of 3 zijn toegestaan. 

De finish gesloten op 3:30 p.m.! 

 

Het parcours 

Powerman Classic: 

Hardlopen: 10,0 km: 4 vlakke ronden door de Alsdorfer City, 5,0 km: 2 vlakke ronden 

door de Alsdorfer City. 

Fietsen: 3 ronden, golvend parcours met keerpunten  

(compleet afgesloten straten, verkeersvrij) 

 

Priijzen 

Powerman Classic: 

Medals European Championships for place 1-3 of age group (m / w) 

Prize money Elite EC: 

1. Place m/w = 1250€, 2. Place m/w = 1000€, 3. Place m/w = 750€,  

4. Place m/w = 500€, 5. Place m/w = 400€, 6. Place m/w = 350€, 

7. Place m/w = 300€, 8. Place m/w = 200€, 9. Place m/w = 150€, 

10. Place m/w = 100€ 

 

 

Powerman Sprint  

 

Wedstrijd Afstanden Inschrijfgelden Jaargang Eligible 

Ak0 – Ak2, 

SEN1 – SEN7 

12:30 Uhr 5 / 20 / 5 km from 09.09.2019 35€ 

from 01.01.2020 40€ 

naar 2002 

 

Het start tarief is inclusief €2 Vereniging Fee, chip Rental fee, fruit, gebak en 

drankjes op de bestemming. Resultatenlijst en document afdrukken op het internet.  

Registratie deadline is 05.04.2020 of zodra alle wedstrijden volgeboekt zijn. 

Late inschrijvingen zijn niet mogelijk op de dag van het evenement. In geval van niet-

deelname wordt er geen restitutie van het inschrijfgeld gedaan. Gratis herregistraties 

zijn mogelijk tot 05.04.2020. 

De finish gesloten op 3:30 p.m.! 

 

In aanmerking/beoordeling 

Powerman sprint: 

Alle atleten tot het jaar 2002, leeftijdsgroepen in 5-jaar classificatie van Ak0 

Het parcours 

Powerman Sprint: 

Hardlopen: 5,0 km: 2 vlakke ronden door de Alsdorfer City, 2,5 km: 1 vlakke ronden 

door de Alsdorfer City. 

Fietsen: 1 ronde, golvend parcours met keerpunten  

(compleet afgesloten straten, verkeersvrij) 



 

 

 

Prijzen 

Ereprijzen en Cadeau bonnen voor plaats 1-3 van het algemeen klassement (m/w), 

Stadkampioen zoals leeftijdsklassen plaats 1-3 

 

Informatie 

Internet: www.powerman-alsdorf.de 

E-Mail: Thevis@freenet.de 

 

Tijdmeting 

De tijdmeting wordt door het bedrijf TRIALOGEvent doorgevoerd. De tijdmeting 

gebeurt uitsluitend met de door TRIALOGEvent beschikbaar gestelde 

voettransponders. De transponders zijn geleend en kunnen niet gekocht worden. 

Transponders van andere bedrijven mogen tijdens de wedstrijd niet worden 

gedragen. Iedere deelnemer betaalt het leengeld samen met het startgeld. Er kunnen 

ook eigen, al voorhandene Chipbandjes worden benut. 

 

Wisselzone/Transition Area 

De wisselzone alleen toegang voor deelnemers. De fiets moet met het eigen, 

persoonlijke   startnummer worden voorzien.                                                                 

De wisselzone sluit 15 min. voor de start.                                                                   

De fietsen worden tot 16.00 uur bewaakt.                                                                  

De teruggave van de fietsen gebeurt tegen afgifte van de voettransponders en onder 

controle van het startnummer na de wedstrijd. Voor het dragen van het startnummer 

wordt het gebruik van een startnummerbandje aangeraden.  

 

Wedstrijd-briefing 

Briefing voor de halve fond: Zie het schema op de website deelname is verplicht. 

 

De wedstrijd briefing voor de Powerman Sprint vindt plaats 15 minuten voor de start 

van de wedstrijd op de race dag in het startgebied. 

 

Pasta Party 

De pasta Party zal plaatsvinden op 18 april, 2020 om 18:30 uur bij Autohaus Zittel, 

Linnicher Str. 203, Alsdorf. Alle deelnemers van de Powerman Classic afstand 

hebben opgenomen de pasta partij in de fee  

 

Startdocumenten 

Op 18 april van 10 tot 15 uur op de Sportsfreund Alsdorf en op de dag van 7 tot 

12:00 uur in de Sportsfreund Alsdorf, Bahnhofstrasse 56, 52477 Alsdorf 

Ereceremonie/Prijsuitreikingen 

Na de wedstrijd ca. 16:30 uur Stadthalle Alsdorf Sprint & Classic  

Resultaten 

Op het Internet: www.powerman-alsdorf.de 

mailto:Thevis@freenet.de
mailto:Thevis@freenet.de
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Omkleden en Douchen                                       

Zwembad Luisenstraße, naast Start, Finish en wisselzone.  

Verklaring van de Athleet i.v.m. deelname aan Powerman Alsdorf 

Hiermee verklaar ik mijn toestemming tot het Reglement zoals in de uitschrijving 

beschreven. Ik bevestig, dat er medisch geen bedenken bestaan die tegen mijn 

deelname spreken en mijn gezondheidstoestand en conditie aan de lichamelijke 

eisen van de wedstrijd voldoen.  

Ik herken/erken de met de wedstrijd verbonden gevaren voor de gezondheid en 

bevestig uitdrukkelijk, op eigen verantwoording en risico deel te nemen. Evenzo 

verzeker ik, dat ik geen enkel eisen aan de organisator, diens medewerkers, 

helpende verenigingen en organisaties, de stad of de regio zal stellen, die niet 

gedekt zijn door de LSB-verzekering/ mijn eigen verzekeringen. 

 

Met mijn aanmelding verklaart uw toestemming, dat mijn gegevens voor de 

voorbereiding en ook tijdens het  Duathlon-event worden opgeslaan. Ook mag er 

gebruik worden gemaakt van Event foto’s waar ik mogelijk op sta. 

 


