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Detta informationsblad innehåller information om starttider, bansträckningar, regler m.m. vilket gör att det är viktigt att du läser
igenom denna information innan du startar!

Tävlingscentrum
Tävlingscentrum är beläget vid Prästgärdet i centrala Säter. Följ vägvisning från RV70 vid avfarten mot Smedjebacken.
Parkering sker på Kungsgårdsskolan Västra Långgatan 14, GPS Koordinater 60.346539, 15,746671.
Följ skyltar till tävlingsområde. Tag del av skiss över växlingsområde som finns på hemsidan och anslås vid informationstavla.

Registrering och efteranmälan
Nummerlapp hämtas ut på tävlingsexpeditionen vid tävlingsområdet senast 1 timme före start.
Efteranmälan mot kontant betalning (Obs. Efteranmälningsavgift 100:- ) fram till en timme före start.
Öppettider expedition:
Fredag 18.00—20.00
Lördag 08.30-- tävlingsdagens slut.

OBS Inget startkuvert lämnas ut om inte startavgift är betald. Tag med kvitto vid sen betalning.
Startområde och löpbana
Starten sker vid vändpunkten på cykel banan för Triathlon och springer norrut mot sågen, där efter följer man skyltningen och vita
pilar i asfalten samt funktionärernas anvisning mot golfbanan och runt sjön. Löpbanans sträckning framgår av karta vid
informationstavla. Man springer runt sjön motsols, Vätskekontroll kommer att finnas ungefär efter halva sträckan och efter
målgång. Vid vätskekontrollerna serveras vatten och sportdryck.

Klass
Ljustern runt

Löpning
11 km

Starttid
10.00

Nummerlapp
Nummerlappen ska vara placerad fram under löpningen. Det är inte tillåtet att vika eller klippa nummerlapparna. Om du bryter
tävlingen måste du lämna in nummerlappen och tidtagnings chip till närmaste funktionär
Tidtagning:
Sker med ett chipsystem, chippet placeras på ankel, skall bäras under hela tävlingen och returneras efter målgång.
Obs! Tidtagningspunkter får inte passeras med chipp innan start.
Ej återlämnat chip faktureras med 1000:-

Efter målgång
Återlämna tidtagnings chip. Vätska serveras efter målgång. Passering ut från målområdet sker via utgång mot sjön. Vi ber alla att
respektera denna övergång då den är till för de tävlandes säkerhet och publikens möjlighet att komma nära växlingsområdet och de
tävlande.
Omklädning/Dusch
Vid Kungsgårdsskolans gymnastiksal, 400m från tävlingscentrum.
Servering
Enklare försäljning finns i anslutning till tävlingscentrum med korv, smörgås, kaffe, te, dricka, godis mm.
Resultatlista
Fullständiga resultatlistor läggs ut på www.sater-triathlon.com.
Priser
Lottade priser, avhämtas direkt efter målgång på sekretariatet.

OBSERVERA!
Allt tävlande sker på egen risk. Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna.

LYCKA TILL!
Kari Vesa/Tävlingsledare, Säter Triathlon
070-377 61 86

