VIKTIG INFORMATION:
Triathlontävling lördag 16 juni
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Du får den här informationen för att du bor eller
driver verksamhet i ett område som kommer påverkas av
Gotland Triathlon lördag 16 juni.
För att underlätta för dig, och för att garantera en hög säkerhet
för våra tävlande, ber vi dig att noga läsa igenom den här informationen. Då slipper du onödiga överraskningar och kan planera
eventuella resor.

Gotland Triathlon har sitt tävlingscentrum vid Slite Strandby,
men tävlingen kommer medföra begränsad framkomlighet
med fordon och för fotgängare i delar av Slite lördag 16 juni.
Vi ber därför dig som har parkering och utfart i anslutning till
tävlingsbanan att flytta din bil till plats utanför tävlingsområdet redan dagen innan.
På baksidan av det här bladet ser du kartor och tider över
de avstängningar och begränsningar som kan påverka dig.
För mer generell information om tävlingen:
www.gotlandtriathlon.se
För löpande uppdateringar innan och under tävlingsdagen
följ oss i sociala medier:
Facebook: Gotland Triathlon Instagram: @gotlandtriathlon

Triathlon är fartfyllt och spännande att se på. Vi hoppas att du
tar tillfället i akt och kommer ut och hejar fram de tävlande. Du
kanske känner någon som är med?
Med hopp om förståelse och en fin upplevelse även för dig!
Åsa Grönlund
Tävlingsledare
tavlingsledare@gotlandtriathlon.se
076-808 72 88

Gotland Triathlon arrangeras av Slite Sportklubb i nära samarbete med Gotland Sports
Academy. Tävlingen är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och innehar de tillstånd från myndigheter som krävs för att ordna den här typen av idrottsevenemang.

BEGRÄNSNINGAR I FRAMKOMLIGHET och
BANSTRÄCKNINGAR - med klockslag
Gotland Triathlon lördag 16 juni

AVSTÄNGNING i vattnet i SLITEBUKTEN:
LÖRDAG 16 juni kl. 05.00-17.00
Farleden helt stängd för all trafik enligt markeringar
i vattnet.
Motorbåt, kajaker och supar kommer användas
av tävlingsledningen.

AVSTÄNGNING för fordon och fotgängare
LÖRDAG 16 juni kl. 07.00-16.00
Strandvägen: Stängs helt för all trafik.
LÖRDAG 16 juni kl. 07.00-14.00
Badhusgatan: Stängs helt för all trafik.
BEGRÄNSNINGAR för fordon och fotgängare
LÖRDAG 16 juni kl. 8.30-12.30
Väg 147: Från utfart södra delen av Strandvägen norrut till
Lännavägen pågår cykeltävling. Glest kommande cyklister.
Lännavägen: Från väg 147 ner till Storgatan. Cykeltävling
med glest kommande cyklister.
Storgatan: Från Lännavägen fram till Badhusgatan. Cykeltävling med glest kommande cyklister.
BEGRÄNSNINGAR för fordon och fotgängare
LÖRDAG 16 juni kl. 12.30-14.30
Storgatan södra delen: Från Strandvägen fram till Slottsbacken. Cykeltävling med glest kommande cyklister.
Slottsbacken: Slottsbacken fram till Strandvägen. Cykeltävling med glest kommande cyklister.

AVSTÄNGNING för fotgängare (fordonstrafik förbjuden)
LÖRDAG 16 juni kl. 08.30-13.00
Badhusgatan östra delen från Strandvägen och ut på
udden: Stängs helt. Löpning pågår.
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