
 

                      

Tävlingsinformation VIDINGEHEM TRIATHLON 29 augusti 2015 

Tävlingscentrum badplatsen ”Berget” Rottne. Följ vägvisning. 

 

Denna tävling är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och följer de regler som gäller för 

Triathlon. Se www.svensktriathlon.org 

1. Tider att passa 

 Tävlingsstart  11.00 

 Expeditionen öppnas  08.00  

 Startkuvert hämtat senast 10.00 

 Incheckning   9.00-10.15 

 

2. Två klasser 

 Motion och Propagandastafett 

 Distanser: Simning 400m. 

 Cykel: 20km 

 Löpning: 5km 

 

3. Anmälan 

 Gör du på Triathlonförbundets hemsida.  

 Information får du av Roland Olsson 070 891 77 55, cinarottne@home.se eller Sören 

Gränfors 070 318 85 21 soren.granfors@gmail.com.  Du kan även anmäla dig här. 

 Startavgiften betalas till Brittatorps Träningsklubb på PG 121577-1 eller BG 305-4160 

 Anmälan är giltig efter att startavgift är betald. 

 Max antal deltagare totalt 300. 
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4. Startavgift. 

 Före 2015-07-15 Mellan 2015-07-16 
och 2015-08-19 

Direktanmälan på 
tävlingsdagen 

Motion 250 kr 350 kr 450kr 

Propagandastafett 450 kr 600 kr 800 kr 

    

   
     

5. Viktigt 

 Deltagande sker på egen risk 

 Hjälm och fungerande bromsar är obligatoriskt 

 När du har checkat in din cykel får du inte ta ut den igen. 

 Åldersgräns: deltagare skall fylla 16 år under 2015 

 Åligger varje deltagare att känna till banan. 

 Tidtagning sker manuellt. 

 Ditt startkuvert innehåller en nr-lapp, märkningslappar för cykel. Nummerlappshållare och 

simmössa. 

 Följande gäller: Ingen nummerlapp under simning. Under cyklingen skall din 
nr-lapp vara placerad bak. Under löpningen ska din nr-lapp vara placerad 
fram. Det är inte tillåtet att vika eller klippa i nr-lappen. Det är viktigt att 
under cykling och löpning ha nr-lappen väl synlig. Om du av någon anledning 
bryter tävlingen ska din nummerlapp lämnas till funktionär. 

 Möjlighet till ombyte och dusch finns på idrottsplatsen Vidingeskans. Se 
vägvisning. 

 Våtdräkt tillåtet 

 

6. Parkering 
På Rottne Industri´s område, nära tävlingscentrum. 

 
7. Barntävling 

       Vi planerar att också anordna en tävling för de yngsta under dagen. Mer om 
detta senare. 

 

Välkomna önskar VIDINGEHEM och BrittatorpTräningsklubb. 

                        


