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VÄLKOMMEN TILL LINKÖPING TRIATHLON!
Deltävling i Svenska Triathloncupen och SM/RM på sprintdistans

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Linköping och den tredje deltävling-
en i Svenska Triathloncupen 2022. Måndag den 6 juni på Sveriges Natio-
naldag är det dags och vi hoppas på varmt vatten, härligt väder och fina 
prestationer.

I det här dokumentet hittar du all information du behöver för att planera 
och starta i tävlingen. Läs därför igenom detta start-PM noga. Om det 
dyker upp några funderingar eller om du söker mer information besök 
gärna vår hemsida.

Oavsett om det är första gången du startar i en triathlontävling eller om 
du tillhör eliten är säkerheten lika viktig. Vi uppmanar dig därför extra 
mycket att vara påläst om reglerna.

Vi önskar dig stort lycka till i Linköping Triathlon 2022!

Üve Hillep     Per Nilbrink
Tävlingsledare    Ass. Tävlingsledare

VÄLKOMMEN VIKTIGA KONTAKTER

Information
Tävlingens hemsida 
www.linkopingtriathlon.se

Facebook

Instagram
@swedentriathlon

Youtube
Sweden Triathlon

Tävlingsledare
Üve Hillep 
uve.hillep@svensktriathlon.org   

Ass: Per Nilbrink
per.nilbrink@svensktriathlon.org  

Tävlingsorganisation
Kontakt
linkoping@svensktriathlon.org 

Kommunikation / Media / Sponsorer
Maja Carlsson
maja.carlsson@svensktriathlon.org 

Teknisk Delegat
Per Nilbrink (SWE)
per.nilbrink@svensktriathlon.org

Huvuddomare
Lotta Johansson (SWE)  
info@svensktriathlon.org

Tävlings Jury 
Juryn fastslås på informationstavlan på 
tävlingsområdet.
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TÄVLINGSSCHEMA

MÅNDAG 6.JUNI 2022

07:30  START Para 

08:00  START RM Master 80 år och äldre

08:30  START RM Master 35-79 år Herr 

08:35  START RM Master Dam

09:55  START Pojk/Flick 14-15 år

10:25  START NM/SM Dam 

11:25  START NM/SM Herr 

Från 12:45 Prisceremoni NM/SM/RM

12:15  START Motion Olympisk Distans

13:45  START Motion Sprint Distans

16:00  START NM/SM Stafett

NM/SM Stafett Prisceremoni efter sista deltagare i mål.

TÄVLINGSSCHEMA

SÖNDAG 5.JUNI 2022

16:00  START Tri4fun

18:00  START Try Triathlon

Racebriefing kommer att vara online och du kommer att kunna se den på vår youtube 
kanal Sweden Triathlon.

www.scandichotels.se
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NUMMERLAPPSUTHÄMTNING

Kom ihåg att ta med legitimation för att få ut din nummerlapp.

Du hämtar ut din nummerlapp i sekretariatet på tävlingsområdet utanför Saab Arena.

SÖNDAG 5.juni 2022
Kl. 12:00-19:00

MÅNDAG 6.juni 2022
Från kl. 06:30 fram till 1 timme innan din starttid.
Laguppställning till SM Stafett ska lämnas in när nummerlapp hämtas, senast 1,5h innan 
start, blankett finns här
Samtliga deltagare måste ha Tävlingslicens. Om någon i laget saknar licens går det bra att 
lösa endagslicens för 200 kr i sekretariatet, betalning swish eller kort.

I startkuvert finns nummerlapp, tidtagningschip, kardborreband, badmössa samt 3 stycken 
klisterlappar; en för cykeln (fästes på sadelstolpen), en för hjälmen (fästes fram) och en för 
väskan (märkas till väskinlämningen).

Nummerlappen får inte bäras under simning samt inte vikas, klippas eller göras osynlig. För 
din egen säkerhet, skriv namn och telefonnummer till anhörig på baksidan av nummerlap-

pen.
Nummerlappen ska bäras bak under cykling och fram under löpning. 

I tävlingsklasserna Pojk/Flick 14-15 år behöver du inte använda nummerlapp om 
du har en tävlingsdräkt där ditt efternamn är tryckt med versaler (stora bokstäver) 

fram och bak, och är det dominerande trycket. Typsnittet ska vara Arial. Är du 
osäker på om din dräkt är godkänd, kontakta huvuddomare på plats. 

På SM Stafett måste samtliga deltagare bära nummerlapp! Notera att varje 
nummerlapp är märkt med startnummer samt sträcka A, B, C, D så ni tar rätt 
nummerlapp till rätt person.

TIDTAGNING / LICENS

TIDTAGNING
I startkuvertet finns ett tidtagningschip (två tidchip paraklass och fyra tidchip SM Stafett) 
med kardborreband. Bandet med chipet ska vara fäst längst ner på vänster vrist under hela 
loppet. Inget chip = Ingen tid. Kontrollera särskilt att chipet sitter kvar efter att du tagit av 
dig ev. våtdräkt. Gå inte på tidtagningsmattorna innan du startat! Efter målgång tar du av dig 
chipet och lämnar det till en funktionär. Ej återlämnad chip debiteras 500kr. 

LICENS
Deltagare i tävlingsklasserna (Pojk/Flick 14-15 år, Maters och SM Stafett) måste ha tävlings-
licens och vara medlem i förening ansluten till STF. Licens ska vara löst innan tävlingen. Lös 
din licens här. I motionsklass och paraklass kan du tävla utan licens och du behöver inte 
vara ansluten till någon förening. 

www.linkopingtriathlon.se
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VIKTIGA TIDER 

Vi rekommenderar att du anländer till tävlingsområdet senast 90 minuter före utsatt starttid. 
Det tar ofta längre tid än man tror att parkera, hämta nummerlapp, checka in och göra sig i 
ordning.

Viktigt att du noterar och respekterar in- och utcheckningstider, se tabellen 
ovan. Tiderna är satta enligt tävlingsschema för att få till ett bra flöde.

PRE RACE INFORMATION

PRE RACE-MÖTE DIGITALT
Från fredag den 3 juni kommer Pre-race mötet finnas inspelat att ta del av på Sweden
Triathlon Youtube kanal - Sweden Triathlon.
Det är mycket viktigt för din och andras säkerhet att ta del av infon från mötet. Länken till
inspelningen finns på Linköping Triathlon hemsida.

VÄSKFÖRVARING
Vi kommer att erbjuda väskinlämning inne i Saab Arena.
Notera att inget annat än tävlingstillbehör får vara vid din cykel i växlingsområdet. Vi förbe-
håller oss rätten att flytta kvarlämnade prylar till väskinlämningen. Detta av säkerhetsskäl för 
alla deltagare.

SJUKVÅRD 
Vi har sjukvård från Livtjänst på plats under tävlingen.

www.linkopingtriathlon.se
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TÄVLINGSOMRÅDETTÄVLINSOMRÅDE

Eventområdet ligger i hjärtat av staden och nära Cen-
tralstationen. Tävlingens centrum kommer att vara fram-
för Saab Arena.

Simningen kommer att ske i Stångån. Simbanan erbjud-
er en underbar möjlighet för åskådare att följa deltagar-
na längs hela banan.

Cykelbanan erbjuder många olika delar från vidöppna gator till min-
dre tekniska passager. Cykeldelen genom staden blir en härlig upp-
levelse med fina platser för publik och en blandad bana med delar av 
asfalt och gatsten.

Löpningen sker genom en underbar park på båda sidor om ån.
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1 - Tävlingsarena 
1 - EXPO
2 - Simstart
3 - Växlingsområdet
4 - Sekretariatet
5 - Tågstation
6 - Tävlingshotell
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ÖVRIG INFORMATION

TIDTAGNINSCHIP
Om du tvingas bryta tävlingen, se till att meddela närmaste funktionär så fort som möjligt och 
lämna in ditt chip vid målområdet. Ej återlämnat chip debiteras med 500 kr. 

RESULTAT 
Resultaten redovisas på tävlingens hemsida från att tävlingen är avslutad. Ladda ner EST 
appen ”Mika Timing” för att hålla dig uppdaterad med allt kring tävlingen. Du hittar appen 
här: App store: Mika Timing eller Google Play: Mika Timing. 

LOST & FOUND 
Har du tappat något vänligen kontakta sekretariatet på plats eller efter tävlingen skicka ett 
mail till linkoping@svensktriathlon.org

www.linkopingtriathlon.se

#visitlinköping

www.visitlinkoping.se
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SIMNING

Simning genomförs i Stångån. Det är obligatoriskt att använda badmössan som du blir tillde-
lad. Kartor och beskrivning av distanser för respektive klass finner du på hemsidan.

Vattentemperatur mäts en timme innan respektive start. Notera att våtdräkt är obligatoriskt 
under 16,0 grader för samtliga klasser.

UPPVÄRMNING
Uppvärmning får endast ske på land på de öppna ytorna runt evenemangsområdet. 
Observera alltså ingen uppvärmning är tillåten i vattnet. Detta då vi inte kan garantera rättvis 
fördelning av uppvärmningstider samt pga tids- och säkerhetsskäl då båttrafik gör att vi be-
höver lämna vattnet fritt vid flertal tillfällen under dagen. Måste respekteras!

START
Tävlingsklasser och Para klasser sker i vatten.
Motionsklasser - info kommer inom kort. 

RACE BRIEFING
The briefing will be available the day before the event at this link.

RACE COMPETITION RULES
This event are under the World Triathlon Competition Rules.

www.apollo.se

VÄXLING

”Check in” 
• visa upp din nummerlapp
• ha hjälmen på huvudet fäst med hakrem. Hjälmen ska vara CE-märkt (eller ha annan 

säkerhetsmärkning). 
• Cykel ska vara markerad med startnummer (med klistermärket du fått i startkuveret). 

Godkänd med bromsar i gott skick. (i draftingklasserna är det bl.a. inte tillåtet med tem-
postyre samt hjulen ska vara godkända för drafting, se STF reglemente).

Du får endast lämna det du behöver ha för tävlingen vid din cykeln i växlingsområdet. Lämna 
övrig utrustning i väskinlämningen. Egen plastlåda är tillåtet, genomskinlig eller vit. Lådan 
ska få plats i din egen växlingsyta, rek. mått 50x39x26cm. 

Innan tävlingen sker all in- och utpassering till växlingsområdet via ”Check-in” och ”Check-
ut.” För att komma in och ut i växlingsområdet samt hämta ut din cykel efter tävlingen behö-
ver du visa upp din nummerlapp.
Endast tävlande och funktionärer har tillträde att vistas i växlingsområdet.

www.svenskaspel.se
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CYKLING

Cykelbanans sträckning, distanser samt antal varv visas på kartor som du hittar på tävling-
ens hemsida samt på informationstavla på tävlingsområdet.

Cykelbanan erbjuder många olika delar från öppna gator till tekniska passager. Cykeldelen 
genom staden blir en härlig upplevelse med fina platser för publik och en blandad bana med 
delar av asfalt och gatsten.

Vägarna är avstängda för trafik. Notera att funktionärer är till för säkerhet och inte att visa 
dig som tävlar vägen. Det är ditt ansvar som tävlande att känna till banans sträckning. Håll 
till höger och var uppmärksam på din omgivning.

CYKLING

DRAFTING
I motions-, masters- och paraklasserna är drafting inte tillåten, det vill säga 10-metersregeln 
gäller. En lucka på minst 10 meter ska hållas till framförvarande tävlande. Omkörning får 
max ta 20 sekunder. Den som blir omkörd ska falla tillbaka till ett avstånd på minst 10 meter 
direkt. Det är också förbjudet att cykla sida vid sida. Bestraffning (blått kort) som innebär 1 
minut (sprint) och 2 minuter (olympisk) i straffbox alt. diskvalificering. Funktionär klockar din 
strafftid i PENALTY BOX.

I tävlingsklass pojk/flick 14-15 år samt SM stafett är drafting tillåten. Tjejer och killar får drafta 
på varandra. Tävlande får inte drafta på deltagare som är på ett annat varv. Varvade cyklis-
ter plockas inte av banan.

OMKÖRNINGSFÖRBUD 
På en del av cykelbanan finns uppmärkt omkörningsförbud med hänsyn till att det är en smal 
passage. Vid denna plats är rekommendationen att man bör undvika att köra om. 
Ta inga onödiga risker!

https://www.instagram.com/swedentriathlon/
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LÖPNING

Löparbanan sträckning och distanser samt antal varv framgår av kartor på vår hemsida samt 
på informationstavla på tävlingsområdet.

Banan går i ett 2,5km varv runt Stångån genom fin parkområdet. Det finns en vätskekontroll 
i anslutning till varvning vid Saab Arena, där serveras vatten och sportdryck från Umara. Vid 
privat langning av vätska/energi ska det ske i anslutning strax efter vätskestationen.  

Växling för SM Stafettlag sker vid Stångån vid simstarten där man växlar över till nästa lag-
kamrat som börjar sin sträcka med simning. Växling sker genom att tävlande passera en 
markering i växlingszonen.

För Motionsstafett är det tillåtet för hela laget att springa de sista 100 meterna in i mål till-
sammans, men ta hänsyn till andra tävlande som vill komma förbi. För SM Stafett vid mål-
gång ska övriga i laget vänta bakom mållinjen, man får alltså inte springa med.

www.trimtex.se

ORDNINGSREGLER

NEDSKRÄPNING
Att slänga skräp utanför skräpzonerna medför 10 sekunders tidsstraff i straffbox om det sker 
på cykel och 10 sekunders (supersprint/sprint) och 15 sekunders (olympisk) ”stop and go” 
på plats om det sker på löpningen eller annan del av banan. Domare klockar din strafftid. 
Skräpzonerna är markerade utmed banan. 

STRAFFBOX/PENALTY BOX 
Om du får ett blått/gult kort av domare under cyklingen måste du stanna i första straffbox du 
passerar efter det att du blivit varnad. Straffboxen finns innan varvningen vid växlingsom-
rådet markerad PENALTY BOX. Domare/funktionär klockar din strafftid. Om du får ett gult 
kort av domare under löpningen kommer du bli stoppad och få ta ditt tidstraff direkt. Domare 
klockar din strafftid.

DOMARE 
Det kommer att finnas domare längst hela tävlingsbanan för att säkerställa att allt går rätt till.

TÄVLINGSJURY 
Eventuella protester kostar 500 kr och ska lämnas till Tekniska Delegaten inom 15 minuter 
efter målgång. Tekniska Delegaten kallar tävlingsjuryn till sammanträde. Juryns samman-
sättning anslås på anslagstavlan i tävlingsområdet på tävlingsdagen.

VIKTIGA TÄVLINGSREGLER 
• Knäpp hjälmen innan du tar cykeln från cykelstället.

• Cykla inte i växlingsområdet.

• Behåll hjälmen knäppt tills du hängt tillbaka cykeln igen.

• Håll minst 10 m lucka till framförvarande cyklist, så länge du inte kör om. 
Gäller inte pojk/flick 14-15 år samt SM Stafett som kör drafting.

• Omkörning ska alltid ske på vänster sida på ett säkert sätt. Gäller inte 
pojk/flick 14-15 år samt SM Stafett, som kör drafting där omkörning får 
ske på båda sidor.

• Följ anvisningar från funktionärer och domare. 
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