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3
Välkom
mmen till den första upplagaan av Morra Triathlo
on
Lördaggen den 31/8 2013 kl 12.00
Huvud
dsponsor

Arrang
görsklubb
b
Mora Triathlonklubb
b

Hålltid
der
Lördag d
den 31/8
09.00 Incheckning avv cyklar och uthämtning av nummerlappar öppna
ar
11.15 Ob
bligatoriskt pre‐race
p
mötte
12.00 Geemensam staart i vattnet
15.00 Målet stänger

Distan
ns
Sprintdisstans: Simning 750 mete
er – Cykling 221 km – Löp
pning 6 km

Inchecckning av cyklar
Vid incheeckning av cyykel kontrollleras cykel o ch hjälm. Cykeln ska ställas på anvisaad plats efter
startnum
mmer.

Numm
merlapp
Vi märkeer alla tävlan
nden med sta
artnummer ooch nummerrlapp hämtass vid incheckkning av cyke
el. Under
simningeen är det förbjudet att bä
ära nummerrlapp men måste bäras under cyklingg och simningg. Vid
cykling sska nummerlappen bärass på ryggen ooch under löpningen ska den bäras p å magen.
Cykel skaa märkas meed startnumm
mer och kan efter tävlinggen endast checkas ut moot uppvisand
de av
nummerrlapp.

Uppvä
ärmning
Uppvärm
mning på cykkel görs innan
n incheckninng av cykel do
ock senast 11.15. Uppvärrmning i vatttnet,
eller med löpning, kaan ske fram till
t start.

Banan
n
Kartor och beskrivnin
ng av banan finns på httpp://www.mo
oratriathlon.se/banorkarrtor/

Start ssimning
Kl 12.00 ‐ Starten skeer gemensam
mt från vattnnet. En funktionär prickarr av er innann ni går ner i vattnet.
v
tills sttarten går. Se till att ni har med er al l utrustning ni
Sen är deet inte tillåteet att gå ur vattnet
behöverr för simningen innan ni blir
b avprickadde.
Startmomentet sker via nedräkning och ljudssignal.

Växlin
ng till cyklling
Efter sim
mningen kom
mmer ni upp ur vattnet påå kajens södra del och fö
öljer funktionnärernas
hänvisningar in i växlingsområde
et. Hjälmen sska vara knäp
ppt och bäras under all tiid som cykeln inte är
as på
i cykelstäället. Observvera att cykling inte är til låtet i växlingsområdet. Nummerlapppen ska bära
ryggen u
under cykelm
momentet. Cyyklingen ske r på en 10,5km lång bana som ska kööras 2 varv.

Växlin
ng till löpn
ning
Tänk på att sänka haastigheten nä
är du närmarr dig växlingssområdet och hoppa av ccykeln innan
äxlingsområddet. Löpninggen är en 3km
m lång banann som också ska
markeraad plats. Ingeen cykling i vä
N
en ska bärass på framsidaan vid löpnin
ng.
avverkass 2 gånger. Nummerlapp

Vätska
a/energi
I anslutn
ning till växlin
ngsområdet kommer dett att finnas dryck
d
men se till att ta meed den dricka/energi
som du b
behöver på cyklingen.
c

Målgån
ng
Efter måålgång kan du
u hämta ut din
d cykel mott uppvisande
e utav din nu
ummerlapp, sse till att få med
m alla
utrustnin
ng. Prisutdelning sker eftter att alla haar gått i mål. Badmöjligheter finns effter tävlingen
n i sjön.

Utrusttning
Simning – våtdräkt alternativt
a
ba
adkläder
Cykling – Cykelhjälm är obligatorriskt. Cyklar sska vara trafiksäkra och ha
h fungerandde bromsar.
Temposttyre är tillåteet. Nummerlapp ska bäraas på ryggen.
Löpning – Valfria löp
parkläder me
en nummerlaappen ska bääras på mage
en.

Naken
nhet
Det är fö
örbjudet att vara
v
naken i växlingsomrrådet samt under
u
cykling
gen och löpn ingen. Nakenhet
under cyykling och löp
pning räknass som kön occh bröstvårto
or (även män
n), därmed skka tröja bära
as under
både cykkling och löpning.

Priserr
Priser till de tre främ
msta i dam respektive herrrklass. Dessutom kommer ett antal ppriser att lottas ut
bland samtliga deltagare.

Reglerr
Mora Triiathlon 2013
3 följer Triath
hlonförbundeets regler för non‐draftin
ng triathlontäävlingar. Reggelbrott
leder till tidstillägg alternativt disskvalificeringg. Vanliga traafikregler gäller i trafikenn och det är
obligatorisk med hjälm på cyklinggen.

Tävlan
nde sker på
p eget an
nsvar
Mora Triiathlon ansvarar inte för skador som kan uppkom
mma på vare sig egen elleer annans utrustning
människor.
eller på m

Parkerring
Det finnss gott om paarkeringar i området
o
menn se till att vaara ute i god tid inför tävvlingen.
Hjärtligtt välkomna till
t Mora Tria
athlon 2013

