
 

Mora	
 
Välkom
Lördag

Huvud

Arrang
Mora Tr

Hålltid
Lördag d

09.00 In
11.15 Ob
12.00 Ge
15.00 M

Distan
Sprintdis

Inchec
Vid inche
startnum

Numm
Vi märke
simninge
cykling s

Cykel ska
nummer

Triathlo

mmen till 
gen den 3

dsponsor	

görsklubb
iathlonklubb

der	
den 31/8 

checkning av
bligatoriskt p
emensam sta
ålet stänger 

ns	
stans: Simni

ckning	av	
eckning av cy
mmer. 

merlapp	
er alla tävlan
en är det för
ska nummerl

a märkas me
rlapp. 

n	–	Start	

den först
1/8 2013 

b	
b 

v cyklar och 
pre‐race möt
art i vattnet 
   

ng 750 mete

cyklar	
ykel kontroll

nden med sta
bjudet att bä
appen bäras

ed startnumm

PM	2013

a upplaga
kl 12.00

uthämtning 
te 

er – Cykling 2

leras cykel o

artnummer o
ära nummer
s på ryggen o

mer och kan 

3	

an av Mor

 

av nummerl

21 km – Löp

ch hjälm. Cy

och nummer
rlapp men m
och under lö

efter tävling

ra Triathlo

appar öppna

pning 6 km 

keln ska stäl

rlapp hämtas
åste bäras u
pningen ska 

gen endast c

on 

ar 

las på anvisa

s vid incheck
nder cykling 
den bäras p

heckas ut mo

ad plats efte

kning av cyke
g och simning
å magen. 

ot uppvisand

r 

el. Under 
g. Vid 

de av 



 

Uppvä
Uppvärm
eller me

Banan
Kartor o

Start	s
Kl 12.00 
Sen är de
behöver

Startmo

Växlin
Efter sim
hänvisni
i cykelstä
ryggen u

Växlin
Tänk på 
markera
avverkas

Vätska
I anslutn
som du b

Målgån
Efter må
utrustnin

Utrust
Simning 

Cykling –
Tempost

Löpning 

ärmning	
mning på cyk
d löpning, ka

n	
ch beskrivnin

simning	
‐ Starten ske
et inte tillåte
r för simning

mentet sker 

ng	till	cykl
mningen kom
ngar in i väx
ället. Observ
under cykelm

ng	till	löpn
att sänka ha
ad plats. Inge
s 2 gånger. N

a/energi	
ning till växlin
behöver på c

ng	
ålgång kan du
ng. Prisutdel

tning	
– våtdräkt a

– Cykelhjälm
tyre är tillåte

– Valfria löp

kel görs innan
an ske fram t

ng av banan 

er gemensam
et att gå ur v
en innan ni b

via nedräkn

ling	
mmer ni upp 
lingsområde
vera att cykli
momentet. Cy

ning	
astigheten nä
en cykling i vä
Nummerlapp

ngsområdet 
cyklingen.   

u hämta ut d
ning sker eft

alternativt ba

 är obligator
et. Nummerl

parkläder me

n inchecknin
till start. 

finns på http

mt från vattn
vattnet tills st
blir avprickad

ing och ljuds

ur vattnet på
et. Hjälmen s
ng inte är til
yklingen ske

är du närmar
äxlingsområd
en ska bäras

kommer det

din cykel mot
ter att alla ha

adkläder 

riskt. Cyklar s
app ska bära

en nummerla

ng av cykel do

p://www.mo

net. En funkt
tarten går. S
de.  

signal. 

å kajens söd
ska vara knäp
låtet i växlin
r på en 10,5

r dig växlings
det. Löpning
s på framsida

t att finnas d

t uppvisande
ar gått i mål

ska vara traf
as på ryggen

appen ska bä

ock senast 1

oratriathlon.

ionär prickar
e till att ni h

ra del och fö
ppt och bära
gsområdet. 
km lång ban

sområdet oc
gen är en 3km
an vid löpnin

dryck men se

e utav din nu
. Badmöjligh

iksäkra och h
. 

äras på mage

1.15. Uppvär

se/banorkar

r av er innan
ar med er al

öljer funktion
s under all ti
Nummerlapp
a som ska kö

h hoppa av c
m lång banan
ng. 

till att ta me

ummerlapp, s
eter finns ef

ha fungerand

en. 

rmning i vatt

rtor/ 

n ni går ner i 
l utrustning 

närernas 
id som cykel
pen ska bära
öras 2 varv. 

cykeln innan
n som också 

ed den drick

se till att få m
fter tävlingen

de bromsar. 

tnet, 

vattnet. 
ni 

n inte är 
as på 

 
ska 

a/energi 

med alla 
n i sjön. 



 

Naken
Det är fö
under cy
både cyk

Priser
Priser til
bland sa

Regler
Mora Tri
leder till
obligato

Tävlan
Mora Tri
eller på m

Parker
Det finns

Hjärtligt

nhet	
örbjudet att v
ykling och löp
kling och löp

r	
l de tre främ
mtliga delta

r	
iathlon 2013
 tidstillägg a
risk med hjä

nde	sker	p
iathlon ansv
människor.  

ring	
s gott om pa

t välkomna t

vara naken i 
pning räknas
ning. 

msta i dam re
gare. 

3 följer Triath
lternativt dis
lm på cykling

på	eget	an
arar inte för 

arkeringar i o

till Mora Tria

växlingsomr
s som kön oc

spektive her

hlonförbunde
skvalificering
gen. 

nsvar	
skador som 

området men

athlon 2013

rådet samt u
ch bröstvårto

rrklass. Dess

ets regler fö
g. Vanliga tra

kan uppkom

n se till att va

under cykling
or (även män

utom komm

r non‐draftin
afikregler gäl

mma på vare 

ara ute i god

gen och löpn
n), därmed sk

er ett antal p

ng triathlontä
ler i trafiken

sig egen elle

tid inför täv

ingen. Nake
ka tröja bära

priser att lot

ävlingar. Reg
n och det är 

er annans ut

vlingen. 

nhet 
as under 

tas ut 

gelbrott 

rustning 


