
WORD
TECHNICAL OFFICIAL

op

triatlon/multisport
wedstrijden

Diestsesteenweg, 49 - 3010 Leuven
info@triathlon.be • http://vtdl.triathlon.be

MEER AMBITIE ?
Na 3 jaar kan een Technical Official in-
dien gewenst en met de nodige begelei-
ding doorstromen naar de funtie van Chief 
Race Official (CRO), met verdere groei-
mogelijkheden naar een nationaal en inter-
nationaal niveau:

• Chief Race Official Regionaal

• Chief Race Official Nationaal (BK)

• Chief Race Official Internationaal   

  (TO level 1, 2 tot 3 - het niveau van de 

  World Triathlon Series of Olympische 

  Spelen)

RETURN VTDL

• Officiële TO-uitrusting

• Samenwerkingsvoorwaarden (rechten en

  plichten, financiële afspraken, vrijwillig-

  ersstatuut, ...)

• Verzekering

• Forfaitaire vergoeding per prestatie

• Opleiding en bijscholing  



MEER WEDSTRIJDEN DUS 
MEER

OFFICIALS NODIG

Duizenden triatleten en multisporters geven 

wekelijks het beste van zichzelf in het water, 

op de fiets en al lopend. Om het sportieve en 

veilige verloop van de wedstrijden te verzeke-

ren zijn er Technical Officials nodig die deze 

waardevolle en essentiële rol op zich nemen. 

Als TO is je voornaamste taak dat het fair play 

principe wordt gerespecteerd maar daarnaast 

ben je ook een aanspreekpunt voor de atleten 

en organisatoren.

HOE WORD IK TECHNICAL
OFFICIAL ?

Je volgt een theoretische dagopleiding over 

de Sportreglementen en de toepassingen op 

de wedstrijd. Deze dag eindigt met een schrift-

elijke proef. Deelname is volledig gratis.

Na de opleiding volgt een stage van 3 of 4 
wedstrijden in verschillende disciplines waarin 

zoveel mogelijk TO-functies worden uitgeoef-

end onder de begeleiding van een docent. Na 

een succesvolle stage word je benoemd tot TO 

en kan je naar keuze optreden op wedstrijden 

(jaarlijks minimum 6 wedstrijden).

Als TO volg je per Olympiade minstens 1 spe-

cifieke bijscholing.

Voor meer info neem contact op via 

info@triathlon.be

TAKEN TECHNICAL OFFICIAL

Algemeen:

• De toepassing van de Sportreglementen op 

 wedstrijden, samen met het TO-team

• De sportiviteit waarborgen en de kwaliteit 
van de organisatie mee ondersteunen

Voor de wedstrijd:

• Controle wedstrijdparcours

• Briefing & check-in van atleten

Tijdens de wedstrijd:

• Toezicht op het correcte verloop van de 
volledige wedstrijd (start tot aankomst) en 
optreden indien nodig

• Veiligheid & fair play

Na de wedstrijd:

• Controle & goedkeuring resultaten

• Debriefing & evaluatie wedstrijd

 “In de sport zijn er wel momenten waarbij 
atleten het spel correct spelen volgens de 
regels, maar toch is de beoordeling van een 
Technical Official altijd nodig. Bijvoorbeeld 
bij een fotofinish, wie wint? Een Technical 
Official is dus meer dan iemand die over-
tredingen vaststelt en sanctioneert…  ”

DE TECHNICAL OFFICIAL (TO)

• Heeft een passie voor de sport

• Kent de regels van het spel

• Heeft verantwoordelijkheidsgevoel

• Is objectief

• Respecteert elke atleet en bezoeker, wed- 

  strijdorganisator en collega-official.

 • Is fysiek fit en in staat om alle TO-taken op  

  een veilige en verantwoorde manier uit te

  voeren

• Is lid van de VTDL 

• Is minstens 18 jaar  


