
Beste inwoners

Betreft: 1e Inofec Sprint Triatlon Tielt

Graag willen wij u informeren over de 1e editie van de Inofec Sprint Triatlon die op zondag 8

mei 2022 wordt georganiseerd. Dit sportevenement vindt plaats in en rond het centrum van

Tielt en hier nemen ongeveer 150 deelnemers aan deel.

De triatlon bestaat uit de volgende onderdelen.

∙ Zwemmen: 500 meter

∙ Fietsen: 20 kilometer ( = 4 ronden)

∙ Lopen: 5 kilometer ( = 2 ronden)

Om 16u. zal het fietsgedeelte van start gaan. Na het fietsgedeelte wordt er vervolgens

gestart met het loopgedeelte.

De fietsroute is als volgt:

∙ Vanaf sporthal de Ponte, Generaal Maczekplein, Tramstraat rechts weg in de Europalaan, Adolf

Loosveldstraat, Hulstplein en dan nemen ze de duik in de Beernegemstraat.

∙ Eens beneden vervolgen ze hun weg langs Julius Hostelaan, Alfons De Vlamyncklaan, Leo

D’Hulsterlaan en weer omhoog via de Driesstraat.  Eens terug in de Adolf Loosveldstraat (waar

fietsende atleten elkaar kruisen) , Beneluxlaan, Euromarktlaan, Tramstraat,  Sint-Janstraat weer in  de

Europalaan, Tramstraat, om opnieuw via de Pontweg in de Sportlaan te komen om dit rondje nog een

drietal keer te volbrengen.

De looproute is als volgt:

∙ sporthal de Ponte, Generaal Maczekplein, Lakenmarkt, Tramstraat, over de Markt, Hoogstraat,

Karnemelkstraat, Hulstplein, Hulststraat, Rameplein, Nieuwstraat, Markt, Kortrijkstraat,

Ontvangerstraat, Patersbos, Ieperstraat, Markt en opnieuw via de Lakenmarkt om de 2e maal deze

route te vervolledigen

De eerste atleten worden al om 17u. verwacht aan de Halletoren en de laatste rond 18u.



Graag willen wij de overlast van dit evenement voor u, bewoner langs de route, beperkt

houden.   Aangezien u op het parcours wonende bent, kan u tussen 15u30 en 18u. enige

overlast ervaren. Parking Oud College is bereikbaar via ingang Kortrijkstraat. Ook de parking

op Generaal Maczekplein is bereikbaar.

Tijdens het evenement wordt voor de veiligheid van de deelnemers verkeersregelaars

ingezet. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast van dit sportevenement en verzoeken

u met uw verkeersbewegingen tussen voorgenoemde tijd rekening te houden met de

deelnemers, vrijwilligers en atleten aan het evenement.

Voor vragen en /of nadere informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres:

info@inofecsprinttriatlon.be

Laat ons samen met jullie van dit evenement een succes worden.
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