Talvi Triathlon SM 2017
Juoksu-Pyöräily-Hiihto
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TEKNINEN OPAS
TOP 1.0 30.1.2017
Opasta täydennetään ennen kilpailua.
Tarkistakaa nettisivulta, että käytössänne on uusin versio oppaasta.
www.pyora68.net
Kilpailussa noudatetaan Suomen Triathlonliiton sääntöjä ja rangaistuksia, kilpailun järjestäjän ohjeita
sekä tieliikennelakia ja -asetuksia. Kaikki kilpailijat ajavat omalla vastuullaan ja ovat velvollisia
huolehtimaan vakuutusturvastaan.
Tuomarit sekä poliisi valvovat kilpailua ja puuttuvat siihen tarvittaessa. Kaikkien osanottajien (kilpailijat,
Joukkueenjohtajat ja huoltajat) pitää ennen kilpailuja tutustua tähän oppaaseen, näin he varmistavat
tuntevansa kilpailun säännöt ja järjestäjän antamat erikoisohjeet.
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1. KILPAILUORGANISAATIO
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ Pyörä68 Turku ry.
Y- tunnus: 2205090-6
Osoite: Puutarhakatu 43 b A 57, 20100 Turku
KILPAILUN JOHTORYHMÄ:
Kilpailun johtaja: Arto Kotijärvi p. 0400622835
Tekninen asiantuntija: Jarno Ihala
Kilpailun sihteeri: Mauri Penttilä
TUOMARINEUVOSTO:
Ylituomari Kauko Kottonen
KILPAILUN VASTUUHENKILÖT:
Kilpailun johtaja: Arto Kotijärvi
Tekninen asiantuntija: Jarno Ihala
Lähettäjä: Eino Närvä
Maalituomarit: ResultSalo

Ajanotto: ResultSalo
Maalikamera: ResultSalo
Tulospalvelu: ResultSalo ja Pertti-Tapio Mäkelä
Liikenteen ohjaajat: Nähtävissä kisakeskuksessa olevasta tapahtuman poliisiluvasta

Ratamestarit:
-Juoksu: Arto Kotijärvi
-Pyöräily: Pertti-Tapio Mäkelä
-Hiihto: Antti Mustonen
Kilpailukanslia: Mauri Penttilä
Kuulutus:
Äänentoisto:
ENSIAPU: Jouko Tissari
Pysäköinti: Uudenkaupungin jäähallin pysäköintialueella (merkitty karttaan), osoite Koulupolku 1, UKI
2. KILPAILUKESKUS KILPAILUKANSLIA:
Avoinna: La klo 8.00–18.00 Paikka: Vahterusringin hiihtoputken toimisto, Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki
KILPAILIJOIDEN PUKU- JA PESEYTYMISTILA
Vahterusringin tiloissa. Tilojen ahtauden vuoksi suositellaan peseytymiseen kilpailun jälkeen
Uudenkaupungin uimahallia (lippu uimahalliin sisältyy kilpailumaksuun).

3. KILPAILUAIKATAULU
Kilpailut alkavat kello 10.00
Tuomarineuvoston kokous kello 9.00, Kilpailukansliassa
Joukkueen johtajien kokous klo 9.30, Vaihtoalueen edessä
Lähdöt :
Klo 10.00, 12.00, 14.00, (16.00)
Lähtö tapahtuu juoksureitin alusta ensimmäiseltä suoralta (juoksu 3 kierrosta,
kuntosarja ja nuoret 2 kierrosta).

Jokaiselle ajajalle, joka myöhästyy lähdöstä, lasketaan aika hänen virallisesta lähtöajastaan. Jokaisen
kilpailijan on toimitettava pyöränsä ja suksensa vaihtoalueelle viimeistään 15 minuuttia ennen omaa
lähtöaikaa.
Pyöräilyssä on SM-luokissa ajettava maastopyörällä, jonka rengasleveys on 40 mm tai yli.
Peesausraja: Pyöräilyssä saa peesata
Kilpailun aikana harjoittelu kilpailureitillä ehdottomasti kielletty.

4. KILPAILUREITIT
Pyöräily: ks. Kartta alla. Kuvassa näkyvään reittiin on lisätty joitakin hidastavia muutoksia.
Juoksu: ks. Kartta alla
Hiihto: Hiihto tapahtuu Uudenkaupungin hiihtoputkessa

5. KILPAILIJAT
ILMOITTAUTUMINEN
SM-luokkiin tulee ilmoittautua viimeistään 3.4. Ilmoittautumiskirjeen postileima tai sähköpostiviestin
lähetysaika ratkaisee ilmoittautumisen ajankohdan.
Kilpailun järjestäjä ei ole velvollinen hyväksymään yli kaksi vuorokautta myöhästynyttä
ilmoittautumista. Osallistuessaan kilpailuun ajajan edellytetään tuntevan ja hyväksyvän

kilpailuohjelman ja/tai teknisen oppaan sisällön ja kilpailun erityissäännöt. Kilpailuun ilmoittautuminen
postitse osoitteella: Kotikalliontie 4, 21410 Vanhalinna tai sähköpostilla: eino.lipponen@kolumbus.fi
Järjestäjänä pyydämme, että ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla. Ilmoittautuneille lähetetään
kuittaus saapuneesta ilmoituksesta.
KILPAILUMAKSUT
Kilpailun osanottomaksu on: 60 euroa ja kuntosarjassa 30 euroa. Ilmoittautumismaksu on suoritettava
järjestäjälle viimeistään ennen kilpailun alkua jokaisesta kilpailijasta, joka on kilpailuun ilmoitettu,
riippumatta siitä, osallistuuko ilmoitettu ajaja kilpailuun tai ei. Järjestäjä voi antaa maksutavasta
erikoismääräyksiä.
Osanottomaksut on maksettava Pyörä-68 ry:n tilille.
Tili: FI17 4309 1820 1327 59
KILPAILUASUT JA VÄLINEVAATIMUKSET
Kilpailijoiden ei tarvitse käyttää seuransa virallista edustusasua kilpailun aikana. Kilpailijoiden on pyöräilyssä
käytettävä sääntöjen mukaista jäykkärakenteista kypärää. Pyöräilyssä on SM-luokissa ajettava
maastopyörällä, jonka rengasleveys on 40 mm tai yli.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailijoille annetaan yksi numeroliivi sekä ajanottolaite. Kilpailunumeroita ei saa taitaa tai turmella.
Numerot on palautettava kilpailukansliaan heti kilpailun päätyttyä. Kadonneista tai vahingoittuneista
numeroista peritään maksu (50 €/kpl).
Kilpailija on vastuussa numeron asiallisesta pukemisesta.
Tuomareiden on tarkistettava, että kilpailun lähtöön saapuvien kilpailijoiden varusteet ovat sääntöjen
mukaiset (pyörä, kilpailuasu, kilpailunumerot, jne).
KESKEYTTÄMINEN
Kilpailijan, joka keskeyttää kilpailun, on välittömästi poistettava kilpailunumeronsa ja toimitettava ne
tuomarille. Keskeyttänyt ajaja ei saa ylittää maaliviivaa.
VASTALAUSEET
Vastalauseen ovat oikeutettuja tekemään ainoastaan kilpailujen toimihenkilöt ja kilpailijat. Vastalause on
tehtävä kilpailujen ylituomarille. Vastalause tulee tehdä välittömästi ja se on vahvistettava kirjallisesti
viimeistään 30 minuutin kuluttua kilpailujen päättymisestä. Tulosten julistaminen on käytännössä
tavallisesti katsottava kilpailun päättymishetkeksi.

6. KILPAILIJOIDEN HUOLTO

RAVINTO – ja JUOMAHUOLTO: Ei ole.
VÄLINEHUOLTO: Ei ole.

7.LÄÄKINTÄHUOLTO
LÄÄKÄRIT
Yleinen hätänumero 112
Terveysasema: Uudenkaupungin pääterveysasema, Terveystie 4, Uusikaupunki
8. DOPINGTESTAUS
Mahdollisesta dopingtestauksesta annetaan tarkempaa tietoa joukkueenjohtajien kokouksessa. Jos testaus
tapahtuu, siihen valitun Kilpailijan nimi ja numero ilmestyy kilpailukeskuksen ilmoitustaululle. Kilpailijan on
itse tarkistettava, onko hänet valittu testattavaksi.
9. PALKINTOJENJAKO
Kilpailun palkintojenjako suoritetaan välittömästi, kun viralliset ja tarkastetut tulokset ovat selvillä, eikä ole
tehty mitään vastalauseita. Nuorten luokissa palkitaan kaikki maaliin ajaneet. Mitalit aina lähtöä kohden 3
parasta.
Kilpailijoiden on osallistuttava palkintojenjakoon virallisessa kilpailuasussa.

10. TULOSPALVELU
Epäviralliset tulokset kilpailuista julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Täydelliset ja viralliset
tulokset on katsottavissa Pyörä-68:n internet kotisivuilla osoitteessa: www.pyora-68.net
11. VAKUUTUKSET JA VAHINGOT JÄRJESTÄJÄN JA KILPAILIJAN VASTUU
osallistuvan on noudatettava säädettyjä ja annettuja lakeja, asetuksia, sääntöjä ja määräyksiä.
Kilpailutapahtumaan osallistuvat ovat vastuussa itselleen tai muille aiheuttamistaan seuraamuksista.
Kilpailijoiden, kilpailun järjestäjien ja muiden kilpailuihin osallistuvien tulee vastata vakuutusturvastaan.
Kilpailijan vakuutusturva
Koska kilpailu käydään muun liikenteen mukana, järjestäjällä ei ole vastuussa vahingoista, tieliikenne laki –
ja asetukset ovat voimassa. Lisenssin haltija on vastuussa myös kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan
vahingosta.

