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Välkommen till Gotland Triathlon 15 juni!
Det här dokumentet är Gotland Triathlons officiella tävlings-PM.
Här hoppas vi att du hittar det mesta du behöver veta inför tävlingen.
Är det något mer du undrar över så hör av dig till vår tävlingsledare, se kontaktuppgifter nedan. Det går även bra att kontakta oss via sociala medier. På Facebook hittar
du oss som Gotland Triathlon och på Instagram som @gotlandtriathlon.
Oavsett om det är första gången du startar i en triathlontävling eller om du varit med
förut hoppas vi att du får en fin upplevelse tillsammans med oss..
Vi önskar dig stort lycka till i Gotland Triathlon 2019!

Åsa Grönlund 					

Lina Ringvall

Tävlingsledare 					

Ordförande

Gotland Triathlon 					

Slite Sportklubb

tavlingsledare@gotlandtriathlon.se
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Så här läser du vårt tävlings-PM.
I första delen hittar du Tävlings- och grenspecifik information. Därefter följer Från A till Ö
där du hittar övrig information i bokstavsordning. Som separat bilaga hittar du kartor över
tävlingsområdet och alla banor.
Är det något som verkar oklart, dra dig inte för att kontakta vår tävlingsledare via epost
tavlingsledare@gotlandtriathlon.se. God läsning!

TÄVLINGS- OCH GRENSPECIFIK INFORMATION
NUMMERLAPPSUTDELNING
Du hämtar ut din nummerlapp i sekretariatet (stuga 118) i Slite
Strandby på följande tider:
Fredag 14/6 kl. 16.30 - 19.30
Lördag 15/6 kl. 06.30 fram till 1 timme innan din starttid.

KOM IHÅG!
Ta med legitimation för att få ut ditt startkuvert om du är
vuxen.

KONTANTFRI
TÄVLING!
Vi tar endast emot
betalningar via
Swish i sekretariatet.

Tävlar du i barn- eller ungdomsklasser vill vi att du tar med
dig en vuxen med legitimation när du hämtar ut.

STARTKUVERT
●I ditt startkuvert finns nummerlapp, tidtagningschip, 3 klisterlappar (en för cykeln att fästa fram på
ramen, en till hjälmen att fästa fram och en till din väska till väskinlämning) samt en badmössa du
ska använda under simningen.
●Nummerlappen får inte bäras under simning, vikas, klippas
eller göras osynlig. För din egen säkerhet, fyll i alla uppgifter på baksidan av nummerlappen.
Nummerlappen ska bäras bak under cykling och fram under löpning. Vi rekommenderar att du
fäster nummerlappen i ett gummiband eller s.k. racebelt runt magen, då kan du ha nummerlappen
på ryggslutet under cyklingen och sedan enkelt vrida fram den till magen när du växlar till löpning.
Racebelt kommer du att kunna köpa i sekretariatet för 75 kr.

INCHECKNING/VÄXLINGSOMRÅDE
Innan du får gå in i växlingsområdet ska du checka in din cykel. Det är viktigt att du noterar och respekterar in- och utcheckningstider (se Tidsschema nedan). Tiderna är satta enligt tävlingsschema
för att du så lite som möjligt ska störa andra deltagare.
All inpassering till växlingsområdet sker via ”Check in”. All utpassering ur växlingsområdet sker via
”Check out.”
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Vid incheckning ska du ha din hjälm ordentligt fastsatt på huvudet för att vi ska kunna kontrollera
att den sitter som den ska. Hjälmen ska ha hakrem och vara CE-märkt (eller ha annan säkerhetsmärkning).
●Vid incheckningen okontrollerar våra domare att din cykel har fungerande bromsar, rätt typ av styre
och att styrändarna är pluggade samt att det är reglementsenlig utväxling på cyklar för barn och
ungdomar t.o.m 17 år.
Mer information hittar du i Svenska Triathlonförbundets reglemente (som finns att läsa på
www.swedentriathlon.se eller i vår kopia som finns i sekretariatet). Hur du kontrollerar utväxlingen
kan du på ett pedagogiskt sätt se på Svenska Triathlonförbundets webb för barntävlingar.
●I växlingsområdet har du en given anvisad plats som är uppmärkt med ditt startnummer.
Ta med dig så lite saker som möjligt, för det är enbart det du behöver ha för tävlingen som du får
ha med i växlingsområdet. Lämna övrig utrustning i väskinlämningen på angiven plats.
Tävlingen pågår kl. 8.00-14.30 och vi ber dig därför att vara extra uppmärksam i växlingsområdet.
Det är andra tävlanden i farten även om du har gjort ditt eller väntar på att få starta.
Endast tävlande och funktionärer har tillträde att vistas i växlingsområdet.
●Var rädd om din nummerlapp! Den behöver du vid utcheckning av din cykel. Du visar upp nummerlappen som ska stämma överens med klisterlappen på cykeln.

TIDSSCHEMA - INCHECKNING/STARTTID/UTCHECKNING
Än så länge är starttiderna preliminära. Ett par dagar innan tävlingsdagen kommer de officiella
starttiderna att annonseras. Håll utkik på webben och i sociala medier för aktuella tidsangivelser!
Vi rekommenderar att du anländer till tävlingsområdet minst 90 minuter före utsatt starttid. Det tar
ofta längre tid än man tror att checka in och göra sig i ordning.
Klass				Incheckning		Prel. starttid Utcheckning från växlingszon
				i växlingszon
Sprint - motion		

Från 6.30		

08.00		

11.30-12.30

Sprint - stafett		

Från 6.30		

08.00		

11.30-12.30

Sprint - ungdom 16-17 år

Från 6.30		

08.00		

11.30-12.30

Olympisk - tävling		

Från 6.30		

08.30		

11.30-12.30

Olympisk - motion		

Från 6.30		

08.30		

11.30-12.30

Olympisk - stafett		

Från 6.30		

08.30		

11.30-12.30

Familjestafett			

Från 11.00		

12.30		

Efter avslutad tävling

Barn & Ungdom t.o.m 15 år Från 11.00		

12.30		

Efter avslutad tävling

MiniTri				

12.30		

Efter avslutad tävling

Från 11.00		
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SIMNING
Simningen för samtliga tävlingar genomförs i Slitebukten. Avprickning sker innan start och därefter får deltagaren inte lämna
startområdet. Vi tillämpar vattenstart för samtliga klasser, dvs vi
står i vattnet i väntan på startsignal.

Generell information simning (gäller alla klasser):
●Du ska vara vid simstarten senast 15 minuter före start.
Det är obligatoriskt att använda badmössan som du blir tilldelad.
Uppvärmning är tillåten i vattnet 20 minuter innan din start. Var
observant på andra deltagare i vattnet!

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIER!
Innan, under och efter
tävlingen publicerar vi
information och erbjudanden.
Använd hashtags:
#gotlandtriathlon2019
#allavilltillslite

●Nummerlappen ska ej användas under simningen, den hänger
du på cykeln att sätta på dig när simningen är över. Ditt tidtagningschip ska du däremot bära under alla tävlingens delar.
●Neoprenhuva eller dubbla simmössor är tillåtna. Dock ska tävlingens badmössa sitta ytterst. Händer och fötter ska däremot vara bara och t.ex handskar och sockor får inte bäras.
●Valfritt simsätt är tillåtet.
●Inga flythjälpmedel är tillåtna.
●Kortare vila vid följebåt (som ligger stilla) eller intill kanten är tillåten.
●Reglerna gällande våtdräkt följer Svenska Triathlonförbundets reglemente. Vattentemperaturen
mäts en timme innan respektive start och anslås på anslagstavla vid sekretariatet samt vid simstarten. Observera att hänsyn även tas till luftens temperatur (se sid 16-17 i reglementet)
Om du skulle hamna i svårigheter i vattnet har vi funktionärer i båtar och på SUPar i vattnet.

Sprint (400 m) och Olympisk (1500 m)
●Nedgång i vattnet för uppvärmning och start sker från betongrampen vid Slite badplats.
●TIPS!
Om det här är din första triathlontävling eller om simning inte är din starkaste gren, rekommenderar
vi att du inför starten intar en position i det bakre ledet. Det kommer att hjälpa dig att hitta din egen
rytm och du kommer att uppskatta tävlingen mer.

Familjestafett (100 m), Barn och ungdom (100 m)
●Starten sker vid bryggan vid Slite Strandby.
I Familjestafett och för Barn och ungdom gäller samma regler som för de vuxna deltagarna.

MiniTri (25 m)
●Starten sker vid bryggan vid Slite Strandby.
I klassen MiniTri får barnen använda hjälpmedel som armpuffar och simdynor runt magen. De får ta
hjälp av en vuxen under tävlingens gång och det kommer att finnas funktionärer som hjälper till.
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VÄXLING TILL CYKEL
När du kommer upp från simningen går/springer du till växlingsområdet.

Individuella klasser
●I växlingsområdet tar du av dig din våtdräkt. Det är tillåtet att börja ta av sig våtdräkten så fort du
kommer upp ur vattnet.
●Kolla så att tidtagningschipet sitter kvar efter att du tagit av dig våtdräkten.
●Sätt på dig nummerlappen och se till att den sitter på ryggen under cyklingen
Knäpp hjälmen innan du tar cykeln från cykelstället.
Cykla inte i växlingsområdet. Du får hoppa på cykeln efter den röda markering som är gjord vid
utfarten.

Stafetter
●Vid lagets plats i växlingszon ger du ditt chip till din lagkamrat som står redo.
Förbered dig genom att sätta på dig nummerlappen i förväg och se till att den sitter på ryggen
under cyklingen
Du får inte hjälpa din lagkamrat med något i växlingszonen.
Cykla inte i växlingsområdet. Du får hoppa på cykeln efter den röda markering som är gjord vid
utfarten

CYKLING
Trafikvakter och funktionärer utmed banan har i första hand till uppgift att se till att vi kan hålla hög
säkerhet för dig som deltar, inte att visa vägen. Det är ditt ansvar som tävlande att känna till banans
sträckning.

Generell information cykling (gäller alla klasser):
●Det är inte tillåtet att cykla med bar överkropp.
Håll till höger när du cyklar.
Omkörning ska alltid ske på vänstersida på ett säkert sätt.
Avståndet till framförvarande cyklist ska vara minst 10 m.
Om så är nödvändigt är det tillåtet att gå eller springa med cykeln.
Behåll hjälmen knäppt tills du hängt tillbaka cykeln

Sprint - motion/ungdom/stafett (20 km) och Olympisk - tävling/motion/
stafett (40 km)
●Tänk på att tävlingen går i trafik och gällande trafikregler gäller.
Håll minst 10 m lucka till framförvarande cyklist, så länge du inte kör om. Läs mer under Drafting
●Du är själv ansvarig för att cykla rätt antal varv. I Sprint ska du cykla tre (3) varv och i Olympisk sex
(6) varv.
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Familjestafett (2,5 km), Barn & ungdom (2,5 km)
●Cykelbanorna på dessa distanser är i stora delar avstängda från trafik.
Var noga med att följa funktionärernas instruktioner på den lilla vägsträcka där det kan komma
enstaka bilar.

MiniTri (250 m)
●I klassen MiniTri frångår vi regelverket med hur cyklar ska vara utformade och barnen får använda
trehjuling eller hjälpmedel som stödhjul på cykeln. Deltagarna får ta hjälp av en vuxen under tävlingens gång och vi kommer ha många funktionärer som hjälper till.

VÄXLING TILL LÖPNING
Inför växlingen, sänkt farten när du närmar dig växlingsområdet. Kliv av cykeln före växlingsområdet. Du måste ha hoppat av cykeln innan den röda markerade linjen.

Individuella klasser
●Spring/gå till din växlingsplats och häng tillbaka din cykel på
din plats innan du knäpper upp hjälmen för att undvika ett
tidsstraff.
●Sätt nummerlappen fram.
På med löparskorna och iväg.

Stafetter
●Vid lagets plats i växlingszon ger du ditt chip till din lagkamrat
som står redo.

KONTANTFRI
TÄVLING!
Vi tar endast emot
betalningar via
Swish i sekretariatet.

●Nummerlappen ska sitta fram under löpningen
●Du får inte hjälpa din lagkamrat med något i växlingszonen.

LÖPNING
Generell information löpning (gäller alla klasser)
●Nummerlappen ska sitta fram på löpning. Har du ett s.k race belt så vrider du enkelt nummerlappen från ryggen till magen.
●Det är inte tillåtet att springa med bar överkropp.
●Deltagaren är själv ansvarig för att springa rätt antal varv.
●Det finns en vätskekontroll strax efter växlingsområdet längs med Strandvägen. Där serveras vatten och sportdryck. Privat langning av vätska/energi ska ske i anslutning till vätskestationen eller på
andra anvisade platser som tävlingsledningen annonserar på tävlingsdagen (det är annars förbjudet).

Sprint - motion/ungdom (5 km) stafett och Olympisk - tävling/motion/stafett (10 km)
Löpningen inleds norrut på Strandvägen osedan vända tillbaka ute på udden efter tennisbanorna
och gå längs med havet på strandpromenaden i kanten av campingen och Slite Strandby.
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Ett varv är 2,5 km vilket innebär att du som deltar i Sprint springer två (2) varv medan du som deltar
i Olympisk springer fyra (4) varv. Varvning sker strax innan målrakan och är utmärkt med
OBS!
På Strandvägen kommer du möta cyklister så var noga med att hålla dig inom löparbanans markering. I delar kommer du även att möta andra löpare, och vi vill att du håller dig till vänster sida i
löparbanan.

Familjestafett (1,2 km), Barn & ungdom (1,2 km)
Löpningen går norrut på Strandvägen för att sedan vika av innan badplatsen där du springer tillbaka mot växlingsområdet/mål. Ett varv är 1,2 km.

MiniTri (100 m)
Löparbanan går precis vid växlingsområdet så barnen får samma målgång som de vuxna.

MÅLGÅNG
Efter målgång får alla deltagare en finishertröja Till alla barn
och ungdomar delas det dessutom ut diplom och goodiebag
ut direkt efter målgång. För våra vuxna deltagare lottar vi ut
produkter från våra samarbetspartners och för deltagare i
tävlingsklass har vi även en sedvanlig prisutdelning för placering 1-3. Prisutdelning sker kl. 12.00 på angiven plats.

UTCHECKNING UR VÄXLINGSOMRÅDET
Se tider för utcheckning under rubrik Tidschema (se ovan).
Vid utcheckning ur växlingsområdet så tar du med dig din
cykel och alla dina saker så din plats är tom. Se till att inte
lämna skräp efter dig. Var noga med att ha din nummerlapp
tillgänglig eftersom vi kommer att se efter att nummerlappen
överensstämmer med startnumret du har på din cykel.

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIER!
Innan, under och efter
tävlingen publicerar vi
information och erbjudanden.
Använd hashtags:
#gotlandtriathlon2019
#allavilltillslite
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FRÅN A till Ö
Allt tävlande sker på egen risk. Du som tävlande ansvarar för att känna till bansträckning och tävlingsregler. Och är du osäker på något så bara fråga oss.

ANMÄLDA DELTAGARE
Via Mittlopp.se kan du se aktuella anmälningslistor i respektive tävling/klass.

BANOR
Veckan innan tävling kommer vi under några kvällar att visa banor eller delar av banor. Vi gör det i
form av ett lugnare träningspass och kommer alternera mellan simning, cykling och löpning. Mer
info och exakt schema presenteras löpande i sociala medier - Facebook och Instagram. Samling
sker alltid vid Strandbyn.

BOENDE
Vi kan i samarbete med Slite Strandby och Slite Camping erbjuda prisvärt boende. Som deltagare i
Gotland Triathlon får du rabatt. För mer information och bokning besök vår webb.

BORTTAPPAT/UPPHITTAT
Upphittade saker lämnas in i sekretariatet och återfås mot beskrivning.

BRYTA TÄVLINGEN
Om du tvingas bryta tävlingen, se till att meddela närmaste funktionär så fort som möjligt och
lämna in ditt chip. För ej återlämnat chip debiteras du 200 kr.

CHIP
Ej återlämnat chip debiteras med 200 kr.

CYKEL - VILKEN TYP AV CYKEL ÄR TILLÅTEN?
I motionsklasser är alla cyklar med fungerande bromsar tillåtna, t. ex. tempocyklar, racers, hybrider,
MTB eller vanliga cyklar. Elcykel eller cykel utan frihjul s.k. ”fixie/fixed gear” är inte tillåtet.

CYKELMEKANIKER
Cykelmekaniker kommer att finnas på plats hos vår samarbetspartner Gotland Bike Park som har
sin butik och verkstad mittemot servicebyggnaden på Slite camping. Vi rekommenderar ändå att
du kikar igenom din cykel innan du kommer till tävlingen så att bromsar och växlar fungerar. Vid
incheckning kontrollerar vi att dina bromsar fungerar.
Cykelmekanikern har särskilt öppet för Gotland Triathlon under följande tider:
Fredag 14/6 kl. 16,30-20,00
Lördag 15/6 kl. 6,00- tävlingens sista start

Facebook: Gotland Triathlon • Instagram: @gotlandtriathlon
#gotlandtriathlon #gotlandtriathlon2019

DRAFTING - FÅR MAN LIGGA PÅ RULLE?
Sprint - motion/ungdom/stafett och Olympisk - tävling/motion/stafett
Nej, drafting är inte tillåten! Här tillämpas 10-metersreglen (framhjul till framhjul). Det är alltså inte
tillåtet att ligga på rulle.
Vid omkörning får du ligga närmare framförvarande cyklist under max 25 sekunder. Blir du omkörd
ska du direkt falla tillbaka 10 meter. När bakomvarande cyklists framhjul passerar ditt eget, är du
att betrakta som omkörd! Du måste då aktivt slå av på farten och falla tillbaka till ett avstånd av 10
meter inom fem (5) sekunder. Du får alltså inte öka eller bibehålla farten i syfte att inte bli omkörd.
Om 10-meters regeln inte följs visar domaren blått kort (= varning). Om varningen inte respekteras
kan rött kort (=diskvalificering) ges. Vid blått kort skall du stanna i straffbox för att få ett tidstillägg.

Familjestafett, Barn & ungdom och MiniTri
Här finns inga regler för hur långt ifrån din medtävlare du måste cykla.

DUSCH
Dusch och omklädningrum finns att tillgå på Slite camping.
Notera att vi markerar upp med egna skyltar var du kan duscha och byta om

EFTERANMÄLAN

KONTANTFRI
TÄVLING!

Efteranmälan görs via mittlopp.se fram till och med:
Sprint: kl 07:00
Olympisk kl 07:30
Barn och ungdom/Familjestafett kl 11:00

Vi tar endast emot
betalningar via
Swish i sekretariatet.

MiniTri kl 12.00
MEN, för att vara helt säker på att få en t-shirt efter målgång
och en goodiebag för dig som startar i barn- eller ungdomsklass rekommenderar vi varmt att du
anmäler dig innan 5 juni,

ENDAGSLICENS
I tävlingsklass måste du ha en s k tävlingslicens. Antingen köper du en för hela året genom Svenska
Triathlonförbundet eller så löser du en s k endagslicens hos oss i Sekretariatet. Kostnad 200 kr.

FAMILJESTAFETT
Se mer information under rubriken Stafett

FINISHERTRÖJA
Efter målgång belönas du med en finishertröja anno 2019. I år kommer den vara i en mellanblå
nyans med ett ljusgrått tryck.
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FÖRSÄKRING - ÄR JAG FÖRSÄKRAD UNDER TÄVLING?
Via tävlingslicens är du som triathlet försäkrad vid organiserad träning och tävling, samt under
direkt färd till eller från dessa aktiviteter. Det är en av många bra anledningar till att lösa tävlingslicens. Deltagare i motionsklass är försäkrade under tävling eftersom Gotland Triathlon är sanktionerad av STF (Svenska Triathlonförbundet).

HJÄLP
●Det är inte tillåtet att ta emot eller ge fysisk hjälp under tävlingen.
●Förplägnad eller dryck får inte delas ut/tas emot på annan plats i banan än på officiella förplägnadsstationer. Konsekvens: Diskvalificering.
●Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen medförs av deltagaren
eller delas ut, dock endast vid vår s k langningszon. Sådan utdelning får göras av personliga medhjälpare.
●De personliga medhjälparna skall om möjligt använda annan väg än tävlingsbanan för att förflytta
sig till den officiella langningszonen.
●Tävlande i samma tävling får hjälpa varandra vid olycka, men får inte ge materiell hjälp med exempelvis pump, slang, däck eller reparationskit.
●Mekanisk hjälp/reparation av utrustning får ges för ungdomar upp till och med 15 år.

HÅLLTIDER
Se rubriken Tidsschema ovan

INCHECKNINGSTIDER
Se rubriken Tidsschema ovan

KLASSBYTE
Fram till och med 5 juni går det bra att byta klass. Notera att vi kommer att debitera mellanskillnaden om du väljer att byta till en längre distans samt att vi inte betalar tillbaka mellanskillnaden om
du väljer att byta till en kortare distans.

KVARGLÖMDA SAKER
Har du tappat bort något så finns det kanske en chans att någon har lämnat in det till sekretariatet.
Kom förbi eller maila sekretariat@gotlandtriathlon.se.

LANGNING AV VÄTSKA/ENERGI
Egen langning av medhjälpare gällande vätska/energi ska ske i anslutning till vätskestationen eller
andra eventuella anvisade platser som tävlingsledningen annonserar på tävlingsdagen. Sker detta
på annat ställe utefter banan kan det medföra diskvalificering.
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LICENS
I motionsklass krävs ingen föreningstillhörighet eller licens. För att delta i tävlingsklass krävs däremot licens samt att du är medlem i en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Se vidare
under rubriken Tävlingslicens.

MAT
I anslutning till tävlingsområdet går det utmärkt att äta hos Slite Strandbar (belägen mitt i Slite
Strandby). Vi kommer även sälja kaffe och enklare tilltugg i anslutning till tävlingsområdet.

MAXTID
I år har vi inga maxtider.

MILJÖ
Var snäll och hjälp oss att hålla tävlingsområdet rent genom att använda de soptunnor som finns på
området. Under tävling se Skräpzon.

MOBIL
Vi använder samma regler som Svenska Triathlonförbundet. Utdrag ur reglementet 1.14.2 ”Tävlande
får inte använda kommunikationsenheter av någon typ, inklusive men inte begränsat till mobiltelefoner, smarta klockor och tvåvägsradio på något distraherande sätt under tävlingen. Ett ”distraherande sätt” inkluderar men är inte begränsat till att ringa och ta emot telefonsamtal, sända och
ta emot textmeddelanden, spela musik, använda sociala medier och ta fotografier. Bestraffning:
Varning - om ej rättelse - diskvalificering.”

MOTIONSSTAFETT
Se rubriken Stafett

MUSIKSPELARE

TÄNK PÅ MILJÖN!
Lägg skräpet där det
ska vara.

Se rubriken Mobil ovan.

NEDSKRÄPNING
Skräpzon finns markerade utmed banan och ligger i anslutning till vätskestationen. Att slänga skräp utanför skräpzonen
medför tidsstraff i straffbox. Bestraffning (gult kort): 10 sek för
sprint och 15 sek för olympisk.

I papperskorgar vid
tävlingsområdet eller
att släppa i skräpzon
under tävling.

NUMMERLAPP
Alla tävlande måste bära nummerlapp (förutom på simningen) såvida du inte har ditt efternamn
tryckt med versaler på din dräkt (följa reglemente). På baksidan av nummerlappen fyller du i din
personliga information och kontaktuppgifter till nära anhörig. Detta för att funktionärer snabbt ska
ha dina uppgifter om det skulle hända dig något utefter banan.
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OMKLÄDNINGSRUM/DUSCH
Omklädningsrum och dusch finns att tillgå i servicebyggnaden på Slite camping. Kom ihåg att det
är inte tillåtet att vara naken i växlingsområdet. Om du behöver byta om under tävlingen, använd
handduk eller dylikt.

PARKERING
Parkering finns vid Slite Strandby i mån av plats. Annars hänvisar vi till de lokala parkeringar som
finns i Slite som alla ligger på gångavstånd till tävlingsområdet. Tänk på att Strandvägen är avstängd för trafik under tävlingsdagen och in- och utpasseringar till Slite Strandbyendast kan göras
innan kl. 7.30 och efter kl 13.30.

RACEBELT
Racebelt till nummerlappen kommer att finnas att köpa i sekretariatet för 75 kr (vii tar Swish). Med
ett racebelt är det enkelt att skifta plats på nummerlappen från cyklingen till löpningen och du slipper helt enkelt pilla med säkerhetsnålarna.

RACEBRIEFING
Se rubriken Uppsnack

REGLER
Gotland Triathlon följer det regelverk som finns i Svenska Triathlonförbundets reglemente. Det hittar du via www.swedentriathlon.com eller som papperskopia i sekretariatet.
Vi betonar särskilt det egna ansvaret som innebär att:
●Känna till och följa tävlingsreglerna
Känna till bansträckningen
Det är inte tillåtet att ta hjälp eller få assistans under tävlingen
Ta del av tävlings-PM
Följa trafikregler och anvisningar från funktionärer och domare
Under tävling enbart slänga skräp i skräpzon

REGISTRERING
se Nummerlappsutdelning

RESA HIT
Vi kan i samarbete med Destination Gotland erbjuda rabatterade resor med båtarna från fastlandet
till Gotland för dig som är deltagare i Gotland Triathlon. Läs mer på vår hemsida.

Facebook: Gotland Triathlon • Instagram: @gotlandtriathlon
#gotlandtriathlon #gotlandtriathlon2019

RESULTAT
Resultat redovisas på informationstavlan efter tävlingens slut samt på www.gotlandtriathlon.se från
och med tävlingsdagens kväll.

SEKRETARIAT
Sekretariatet är beläget i Slite Strandbyn i stuga 118 och håller öppet följande tider.
Fredag 14 juni kl 16.30 - 19.30
Lördag 15 juni kl. 6.30 till tävlingens slut ca 14.30

SJUKDOM/SKADA
Gotland Triathlon återbetalar inga anmälningsavgifter. Vi rekommenderar istället att lösa försäkring
genom Folksams Motionsloppsförsäkring Bas eller Stor eller Startklar som kan ge dig anmälningsavgifter tillbaka vid sjukdom.

SJUKVÅRD
Vi kommer ha sjukvårdare på plats.

SKRÄPZON
Längs cykel- och löparbana kommer det att finnas en anvisad skräpzon i anslutning till vätskestationen där det är tillåtet för dig att slänga skräp.

SOCIALA MEDIER – FÖLJ OSS GÄRNA!
Facebook: Gotland Triathlon
Instagram: @gotlandtriathlon
YouTube: Gotland Triahtlon
Följ oss och använd gärna hashtags #gotlandtriathlon #gotlandtriathlon2019 #allavilltillslite innan,
under och efter tävlingen.

STAFETT
I Familjestafett ingår en vuxen och två barn. Där får den vuxne enbart delta i någon av grenarna
simning eller löpning.
Växling för stafettlag sker i växlingsområdet vid lagets cykelplats.
●Lagets cyklist står vid växlingsplatsen och tar/får chippet från simmaren. Därefter beger sig cyklisten iväg.
●Löparen står inför nästa växling beredd på samma plats och tar/får chipet och nummerlappen från
cyklisten.
●Chipet är lagets stafettpinne och ska sitta på vristen på den som tävlar
●Deltagarna får inte hjälpa varandra vid växling
●Det är tillåtet för hela laget att springa de sista 100 meterna in i mål tillsammans, men ta hänsyn till
andra tävlande som vill komma förbi.
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STARTBEVIS
Det behövs inget startbevis för att hämta ut din nummerlapp. Du behöver bara ta med dig din legitimation. Barn- och ungdomar tar med en vårdnadshavare som kan legitimera sig.

STARTKUVERT
Se rubrik Nummerlappsutdelning ovan

STARTNUMMER - VILKET STARTNUMMER HAR JAG?
Startnummer tilldelas alla deltagare beroende på vilken klass du är med i. När du hämtar ut ditt
startkuvert får du veta ditt startnummer.

STRAFF
I Gotland Triathlon förväntas alla följa det regelverk som finns för sporten. Om det sker överträdelse
som våra domare upptäcker utdöms antingen tidsstraff eller en diskvalificering. För mer information, läs Svenska Triathlonbö

STRAFFBOX
Tilldöms du ett tidsstraff när du tävlar ska du bege dig till en s k straffbox.
Straffbox kommer att ligga i anslutning till vätskekontrollen. Den tävlande som fått det gula kortet
ska prickas av och avtjäna ett straff i straffboxen. Sprint 1 minut, olympisk 2 minuter. Underlåtenhet
att stanna i straffboxen efter gult kort medför omedelbar diskvalificering. När den tävlande kommer
till straffboxen skall denne kliva av cykeln, stå med båda fötterna på marken och invänta klartecken
från kontrollant. Tiden räknas från att båda fötterna är på marken.
Om du får ett blått/gult kort av domare under cyklingen måste du stanna i första straffbox du passerar efter det att du blivit varnad.
Om du får ett gult kort av domare under löpningen ska du stanna i straffbox vid valfri passering
innan målgång.

TIDTAGNING
I startkuvertet finns ett tidtagningschip med kardborreband. Bandet med chipet ska vara fäst längst
ner på vänster vrist under hela loppet. Inget chip = Ingen tid. Kontrollera särskilt att chipet sitter kvar
efter att du tagit av dig ev. våtdräkt. Efter målgång tar vi hand om chipet. Om du inte lämnar tillbaka
ditt chip till funktionärerna vid målgång blir du debiterad med 200 kr.

TIOMETERSREGLEN
Sprint (motion/ungdom/stafett) och Olympisk (tävling/motion/stafett)
En lucka på minst 10 meter ska hållas till framförvarande tävlande (framhjul till framhjul). Omkörning får max ta 20 sekunder. Den som blir omkörd ska falla tillbaka till ett avstånd på minst 10 meter
direkt. Det är också förbjudet att cykla sida vid sida. Bestraffning (blått kort): 1 minut för sprintdistans och 2 minuter för olympisk distans i straffbox alt. diskvalificering.
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TOALETTER
Toaletter kommer att skyltas upp och finns i anslutning till Slite camping och Slite Strandby. Behöver du uppsöka toalett under tävling så finns toaletter vid cykelmeken. Vi kommer inte att ha några
toaletter utmed banan.

TRÄNINGAR
Under några kvällar kommer vi att ha enklare träning för att lära känna våra banor eller delar av
banorna bättre. Vi gör det i form av lugnare träningspass och kommer alternera mellan simning,
cykling och löpning. Mer info och exakt schema presenteras i sociala medier.
Anmälan till träningarna sker på Facebook.

TÄVLINGSLICENS
För att delta i tävlingsklass krävs licens och att du är medlem i
en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Du löser
en årslicens för 350 kr via Svenska Triathlonförbundet .
Du kan även lösa en endagslicens för 200 kr på plats som du
betalar med Swish. Du måste då också visa upp någon form
av intyg på att du är medlem i en förening ansluten till STF.

TÄVLINGSDAGEN
●

- hämta ut ditt startkuvert i sekretariatet
●

- checka in cykel
●

-häng upp cykel och lägg din utrustning på din plats

KONTANTFRI
TÄVLING!
Vi tar endast emot
betalningar via
Swish i sekretariatet.

TÄVLINGSOMRÅDET
Gotland Triathlon hålls i Slite på Nordöstra delen av Gotland. Tävlingscentrum ligger på den s.k.
Cirkusplatsen vid havet i direkt anslutning till och strax söder om Slite Strandby.
Växlingsområdet och alla servicefunktioner (utom cykelmekaniker, se kartor) kommer att finnas vid
tävlingscentrum.
Simningen genomförs i havet i Slitebukten, cyklingen på rundbanor i Slites omgivningar för vuxna
och i direkt anslutning till Slite Strandby för Familjestafett, barn och ungdomar. Löpningen till sist är
i direkt anslutning till Slite Strandby och i kanten av Slitebukten.

UPPHITTAT
Upphittade saker lämnas in i sekretariatet och återfås mot beskrivning.

UPPSNACK
Vi kommer hålla ett uppsnack inför tävlingen. Några tävlingsledaren kommer berätta mer om banorna och du kommer få lite tips och trix. Fredag 14/6 kl. 18.00 ses vi i Slite Strandbar.
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UTCHECKNING FRÅN VÄXLINGSOMRÅDET
För att kunna hämta ut din cykel behöver du ha med din nummerlapp. Se Starttider för mer specifikt tidsschema.

VÅTDRÄKT
Våtdräkt är obligatoriskt då vattentemperaturen mäter 15,9℃ och förbjudet från 22,0℃. Om vattentemperaturen är under 20,0℃ och lufttemperaturen är lägre än vattentemperaturen så minskas den
officiella vattentemperaturen med 0,5℃ för varje 1,0℃ skillnad mellan luft- och vattentemperatur. (se
Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente sid 16-17).

VÄRDEFÖRVARING
Vi har inte möjlighet att hantera värdesaker under tävlingen. Bevakad väskinlämning finns, men vi
rekommenderar ändå att värdefulla föremål lämnas hemma.

VÄSKINLÄMNING
Väskinlämningen finns placerad bakom stuga 120 på Slite Strandby som ligger precis bredvid sekretariatet. När du placerat ut dina tävlingsaker vid din anvisade plats i växlingsområdet ska du ta
med dig din väska ut och lämna i väskinlämningen.
Du får inte lämna något annat än tävlingstillbehör vid din cykel. Vi förbehåller oss rätten att flytta
kvarlämnade prylar från växlingsområdet till väskinlämningen. Detta av säkerhetsskäl för alla deltagare.

VÄTSKESTATION
Utefter löparbanan kommer det att finnas en vätskestation där det erbjuds vatten och energidryck.

VÄXLINGSOMRÅDE
Se rubrik Incheckning

ÖVERLÅTELSE AV PLATS/NAMNBYTE
Kan göras senast 5 juni mot en avgift om 100 kr.
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