RACEGUIDE

SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER 2019

Chip og startnummer
kan afhentes i

TIK Klubhuset på
raceday i tidsrummet
08:30-10:00

Parkvej 78, 2630 Taastrup

MANGE TAK FOR

STØTTEN
TIL VORES SPONSORER

Med venlig hilsen

VELKOMMEN TIL TAASTRUP 5-15-5
MOTIONSTRIATHLON
Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med
afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller
som deltager på et stafethold.
Læs guiden nøje, da den indeholder nyttig information om stævnet
samt regler for deltagelse. Reglerne er til for at sikre alle deltagere en
god oplevelse og en sikker afvikling. Overhold reglerne og respekter
henstillingerne fra stævnets officials, der kendes på de gule refleksveste
med rødt TIK-Triathlon logo.

OVERSIGT
08.30 – 10.00	Indskrivning og afhentning af startnummer
09.20 – 09.30

Løbsbriefing for børne-tri (ved skiftezonen)

10.00

Start (Børne distance) kom i god tid

10.20 – 10.30

Løbsbriefing for 5-15-5 (ved skiftezonen)

11.00	Start (5-15-5/Unge distance)
Ca. 13.00

Lodtrækningspræmier og præmieoverrækkelse

14.00

Seneste afhentning af cykel fra skiftezonen

PARKERING OG FÆRDSEL I OMRÅDET
Vi anbefaler, at man kommer i god tid, så man har mulighed for at parkere og orientere sig
inden registrering. Parkering med bil kan ske på den store parkeringsplads ved Taastrup
Idrætshaller, eller ved parkeringsbåsene ved Parkskolen på Rødkælkevej. Tilskuere kan frit
bevæge sig rundt i området under hensyntagen til atleterne.

INDSKRIVNING
Indskrivningen foregår ved TIK´s klubhus. Efter indskrivning placeres cyklen samt skiftetøj
i skiftezonen. Det udleverede klistermærke med dit startnummer skal påhæftes din hjelm
og din cykel eller den cykel, der anvendes af dit stafethold. Cykler kan kun føres ud af
skiftezonen efter stævnet af deltagere, der bærer samme nummer, som findes på cyklen.
Skiftezonen vil være bemandet igennem hele stævnet.
Chippen tåler vand og fastsættes med medfølgende velcrobånd på anklen. HUSK bærer du
ikke din chip på anklen, kan vi ikke garantere, at din tid bliver målt. Startnummeret skal bæres
ved løb, og må også bæres ved cykling.

LØBSBRIEFING
Kl. 09.20 afholdes løbsbriefing for børne-tri og kl. 10.20 for 5-15-5. Det foregår ved
skiftezonen. Briefingen er en generel orientering om løbets regler, forholdsregler samt
aktuelle løbsforhold og eventuelle ændringer på dagen.

MÅL
Målfeltet er placeret i området foran skiftezonen. I målområdet vil der uddeles vand og
frugt. Publikum er velkommen til at opsætte f.eks. beachflag o.l. på græsplænen i området
mellem skiftezonen og målområdet. Du skal aflevere din chip straks efter afslutning af
løbet. Chippen afleveres til en official eller lægges i papkassen i målområdet. Manglende/
bortkommet tidstagningschips erstattes af deltageren. Husk at fejre dig selv!

RESULTATER
Alle resultater vil blive publiceret på https://app.lap.io/event/2019-taastrup-5-15-5/results,
hvor du også kan printe dit diplom.

PRÆMIER
Lodtrækningspræmier udtrækkes efter sidste løber er kommet i mål. Så bliv hængende og
sørg for, at lægge et af de store klistermærker, du har fået udleveret, i lodtrækningskassen
ved målportalen. Du skal personligt være tilstede på dagen for at modtage præmien.

1. HJÆLP
Under hele stævnet vil der være reddere fra Røde kors til stede. Skulle uheldet være ude
kontaktes straks en official. Er der tale om alvorlig ulykke kontaktes først 112 og dernæst
en official med henblik på, at standse stævnet.

GLEMTE SAGER
Du skal skrive på 5155@tik-triathlon.dk, hvis du har glemt noget og udlevering af dette
sker efter aftale med TIK-Triathlon. Mistede genstande skal beskrives så detaljeret som
muligt. TIK-Triathlon er ikke ansvarlig for mistede ejendele.

ROS OG RIS
TIK-Triathlon er interesseret i at høre, hvordan du oplevede afviklingen af stævnet:
•

Information og tilmelding inden løbsdagen

•

Afvikling af løbet på løbsdagen

•

Ruterne

•

Officials

•

Forslag til ændringer

Send os gerne en mail på info@tik-triathlon.dk

GENERELT
Ved tilmeldingen har deltageren bekræftet, at deltagelse sker på eget ansvar. TIK-Triathlon
sætter sikkerheden højt, og følger Dansk Triathlonforbunds sikkerhedsforeskrifter,
men påtager sig intet ansvar. Der vil være fotografer til stede ved stævnet, og billeder
vil blive offentligtgjort efter stævnet i samarbejde med fotograferne. Deltageren har
ved tilmeldingen ligeledes bekræftet, at man er indforstået med, at evt. løbsfotos,
filmoptagelser, interview, reklamer o.lign., hvori man optræder, frit kan benyttes af
arrangøren til fremtidig markedsføring.

OMRÅDEBESKRIVELSE
Adresse: Parkvej 78, 2630 Taastrup

OMKLÆDNING
(Dame- og herre)
TAASTRUP
IDRÆTSHALLER
TIK KLUBHUS
(indskrivning)

PÅ- OG
AF CYKEL
(5-15-5)

CAFÉ STOPURET

TAASTRUP
SVØMMEHAL
LØBSBRIEFING

CYKEL UD & IND
PÅ- OG
AF CYKEL
(Børn)

MÅL

SKIFTEZONE
LØB UD

RACEGUIDE
BØRN 9-12 ÅRIGE

OVERSIGT BØRNE-TRI (IND 0G UD AF SKIFTEZONE)
LØB UD

HERRE
OMKLÆDNING

DAME
OMKLÆDNING

SVØM
IND

SKIFTETØJ

UNGE

5-15-5

CYKEL
IND

BØRN

CYKEL
UD

HAL 1

KLUBHUS

INDGANG

5-15-5

HAL 2

TIK
HALLERNE

OMK.

PARKVEJ

SVØMNING – Børn 9-12 årige (100 meter)
Tøjskift skal ske i pavillonen i skiftezonen, inden man bader i svømmehallen. De normale
regler for badning gælder, hvilket vil sige, at alle deltagere har badet og vasket sig inden start.
Starten går kl. 10.00. Deltagerne skal stå omklædt på kanten 10 minutter før start. Der
svømmes 2 baner af 50 meter.

Der vil være livreddere til stede i svømmehallen
SVØMMEREGLER
•

Man svømmer banerne som vist på tegningen.

•	Ønsker man at overhale, rører man ved den foranliggende deltagers fod, hvorefter den
foranliggende holder ind til højre ved næste vending og lader den/de bagvedliggende
svømmere passere.
•

Alle svømmestile er tilladt.

•	Man starter og slutter i den lave ende af bassinet, og kan forlade basssinet via trapper
eller kanten
•

Det er tilladt at anvende våddragt.

•	Det er tilladt at bruge korkbælte og armvinger.
Fra omklædningsrummet går man venstre om bassinet mod den fjerneste ende, hvor
børnene starter og svømmer på Bane 0. Man stiller sig op på række i startnummerrækkefølge,
og bliver sendt af sted én af gangen. Børn: Når svømmelederen giver dig tegn, går du
ROLIGT over tidstagningsmåtten og hopper på benene i bassinet og begynder at svømme.
Hold til højre under hele svømningen. Der svømmes 2 baner af 50 m. Ønsker man at
overhale en anden svømmer, kan det gøres hvis der er plads i bassinet og under hensyn til
de andre svømmere. Svøm ikke direkte imod en anden svømmer - vent da med at overhale
til der er plads. Når man har svømmet frem og tilbage på Bane 0, kan man anvende
stigen ved bassinkanten til at forlade bassinet. Drej til venstre og følge måtterne ud af
svømmehallen.
Ønsker du at klæde om efter svømning, bruges pavillonen i skiftezonen. For omklædning
og badning efter gennemførelsen af stævnet henviser vi til omklædningsrummene ved
Parkvej (se oversigtskortet i starten af guiden).

UD

DER SVØMMES 2 BANER

SKIFTEZONE T1 (1. mellemtid) Børn 9-12 årige
Du forlader svømmehallen ud gennem døren via de udlagte måtter. Fra svømmehallen
følges den angivne rute ind i skiftezonen, der findes på græsplænen lige over for
svømmehallens indgang. Det er vigtigt, at du passerer igennem tidstagningsmåtterne for at
sikre, at dine mellemtider registreres.
Du finder din cykel og kan efterlade evt. skiftetøj ved din cykelplads. Skiftezonen er
konstant bemandet af officials.
Der vil være mulighed for at skifte tøj i en opsat pavillion i skiftezonen. De vil være mærket
- enten dame eller herre.
OBS
Det er ikke tilladt at starte cykelturen uden fastspændt CYKELHJELM og før du kommer til
CYKEL UD. Cykelhjelm skal bæres under hele cykelturen og tages først af, når cyklen igen
er stillet på plads i skiftezonen.
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CYKLING Børn 9-12 årige (5 km)
Fra skiftezonen løbes med cyklen hen over tidstagningsmåtten, og man drejer til venstre
hvor man passerer omstigningszonen, hvor det er tilladt at stige på cyklen og fortsætte af
sti-systemet.
Når du har påbegyndt cyklingen følges ruten, hvor der vil stå officials på de steder langs
ruten, hvor deltagerne skal være ekstra opmærksomme på skarpe sving, offentlig trafik.
Følg stien med mindre en pil eller en official angiver en ny retning. Børnene kører ikke på
veje med biltrafik. Dog krydses en tilkørselsvej 2 gange, og her vil officials hjælpe børnene over.
Ruten indeholder et skarpt sving og en U-vending, hvor børnene skal sætte farten ned.
Respektér altid henstillinger fra officials – de står der for din skyld og for at varetage alle
deltageres sikkerhed.
Der køres 1 OMGANG og man skal følge pilene/officials på cykelruten.
REGLER
•

Cykelhjelm er påbudt.

•	Tag hensyn til øvrige deltagere, der kan blive overrasket/forskrækket ved hurtig eller tæt
overhaling.
•	Alle færdselsregler skal overholdes.
•	Der er ingen krav til type af cykel, men det er dit eget ansvar at sikre, at din cykel er i
tilstrækkelig god stand til at kunne gennemføre løbet.
•	Det er ikke tilladt at medbringe musikafspillere og lign. på cykelturen af hensyn til din og
øvrige deltageres sikkerhed.
Efter endt cykling følger du pilene, hvor du først stiger af cyklen, når du kommer til
omstigningszonen. Herefter løbes de sidste stykke tilbage til skiftezonen.
Følg pilen CYKEL IND.

Se cykelrute på næste side.

CYKELRUTE Børn 9-12 årige (5 km)

SKIFTEZONE T2 (2. mellemtid) Børn 9-12 årige
Stil cyklen tilbage ved din plads og gør klar til løbeturen. Vær opmærksom på andre atleter
og tag hensyn til hinanden. HUSK at startnummer skal bæres under løbeturen.
Når du er klar til at påbegynde dit løb, følger du skiltet LØB UD.
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LØB Børn 9-12 årige (2 km)
LØBERUTE Børn 9-12 årige (2 km)
Løberuten starter når du passerer tidstagningsmåtten ud af skiftezonen. Fra skiftezonen
løbes hen over græsplanen og ud på stien. Følg pilene og officials, der markerer løberuten.
Vis hensyn til andre løbere, der ønsker at overhale eller som måtte være på vej i mål.
Der løbes 2 km og man skal følge pilene og officials på løberuten.

MÅL START
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SVØMNING 5-15-5/Unge (500 meter)
Tøjskift skal ske i pavillonen i skiftezonen, inden man bader i svømmehallen. De normale
regler for badning gælder, hvilket vil sige, at alle deltagere har badet og vasket sig inden start.
Starten går kl. 11, og svømningen afvikles i år med løbende starttider, så din tid starter først,
når du passerer tidstagningsmåtten. Du skal være klar til start (vasket og omklædt) kl. 10.50 og
finde din plads i køen, så alle står i stigende nummerrækkefølge frem mod svømmelederen. Når
svømmelederen giver dig tegn, går du ROLIGT over tidstagningsmåtten og hopper på benene
i bassinet og begynder at svømme. Hold til højre under hele svømningen. Der svømmes 10
baner af 50 meter. For hver 50 meter skifter du svømmebane, ved at dykke under banetorvet
og svømme retur på den nye bane. På den måde vil du zig-zagge igennem bassinet. Til sidst når
du til sidste bane og så ved du, at du har svømmet 500 meter. Brug trappestigen til at forlade
bassinet. Vær opmærksom på svømmere, som ønsker at overhale. Hver bane er dog bred nok
til, at overhaling bør kunne finde sted uden at man behøver genere hinanden. Vis hensyn til
hinanden ved hvert baneskift. Efter endt svømning forlades svømmehallen via måtterne ud af
Hal 2 ad broen ud mod den afmærkede rute, som vil føre dig tilbage til skiftezonen..

Der vil være livreddere til stede i svømmehallen
Vi synes, at det er lidt fjollet med alle de reklamebadehætter, man får udleveret ved stævner, så
vi opfordrer i stedet til, at man tager sin egen med og anvender den, hvis man gerne vil svømme
med badehætte. Badehætter kan også lånes og udleveres ved start. Det er ikke et krav at
svømme med badehætte.
SVØMMEREGLER
•

Man holder til højre i banen.

•	Ønsker man at overhale, rører man ved den foranliggende deltagers fod, hvorefter man
holder ind til højre ved næste vending og lader den/de bagvedliggende svømmere passere.
•

Alle svømmestile er tilladt.

•

Det er tilladt at anvende våddragt.

•	Det er ikke tilladt at anvende hjælpemidler som svømmefødder, håndplader, pull-bouy o.l.
Ønsker du at klæde om efter svømning, bruges pavillonen i skiftezonen. For omklædning
og badning efter gennemførelsen af stævnet henviser vi til omklædningsrummene ved
Parkvej (se oversigtskortet i starten af guiden).
STAFETHOLD
Første deltager på stafetholdet skal bære tidstagningschippen fra start. Den næste deltager
bør stå klar i skiftezonen til at overtage chippen fra svømmeren.

Se illustration af svømningen på næste side.

UD

SVØMNING 5-15-5/Unge (500 meter)

SKIFTEZONE T1 (1. mellemtid) 5-15-5/Unge
Når du kommer op af vandet, forlader du svømmehallen ud gennem døren via de
udlagte måtter. Fra svømmehallen følges den angivne rute ind i skiftezonen, der findes på
græsplænen lige over for svømmehallens indgang. Det er vigtigt, at du passerer igennem
tidstagningsmåtterne for at sikre, at dine mellemtider registreres.
Du finder din cykel og kan efterlade evt. skiftetøj ved din cykelplads. Skiftezonen er
konstant bemandet af officials.
OBS
Det er ikke tilladt at starte cykelturen uden fastspændt CYKELHJELM og før du kommer til
CYKEL UD. Cykelhjelm skal bæres under hele cykelturen og tages først af, når cyklen igen
er stillet på plads i skiftezonen efter gennemførelsen af 2 omgange på cykelruten.
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CYKLING 5-15-5/Unge (2 x 7,5 km)
Fra skiftezonen løbes med cyklen hen over tidstagningsmåtten, og man drejer til højre
op mod Parkvej. Ca. halvvejs passerer man omstigningszonen, hvor det er tilladt at stige
på cyklen og i roligt tempo fortsætte frem mod Parkvej. Det er ikke tilladt at overhale
forankørende cykler, før man er kommet ud på Parkvej.
Når du har påbegyndt cykling følges ruten højre om ad Parkvej. Ruten er afmærket med
blå pile ved hvert sving, og der vil stå officials på de steder langs ruten, hvor deltagerne skal
være ekstra opmærksomme.
Følg vejen med mindre en pil eller en official angiver en ny retning.
Respektér altid henstillinger fra officials – de står der for din skyld og for at varetage alle
deltageres sikkerhed.
Der køres 2 omgange på ruten. Det er deltagernes eget ansvar at holde styr på, at du
gennemfører begge omgange. Man skal følge de blå pile på cykelruten.
REGLER
•

Cykelhjelm er påbudt. Det er deltagerens eget ansvar, at cykelhjelmen er i forsvarlig stand.

•	Der køres på offentlig vej, og du må derfor forvente, at der vil være anden bil- og
cykeltrafik. Tag hensyn til øvrige trafikanter, der kan blive overrasket/forskrækket ved
hurtig eller tæt overhaling.
•	Alle færdselsregler skal overholdes. Dog er det tilladt at følge anvisningerne fra
bemyndiget trafikofficial på ruten.
•	Det er tilladt at cykle på kørebanen på hele ruten – selvom der også måtte være cykelsti
tilgængelig.
•	Der er ingen krav til type af cykel, men det er dit eget ansvar at sikre, at din cykel er i
tilstrækkelig god stand til at kunne gennemføre løbet.
•

Det er tilladt at drafte (ligge på hjul).

•	Det er ikke tilladt at medbringe musikafspillere og lign. på cykelturen af hensyn til din og
øvrige deltageres sikkerhed.
Efter 2 omgange følger du pilene og kører ad stien tilbage mod skiftezonen, hvor du først
stiger af cyklen, når du kommer til omstigningszonen. Herefter løbes det sidste stykke
tilbage til skiftezonen. Følg pilen CYKEL IND.

Se cykelrute på næste side.

CYKELRUTE 5-15-5/Unge (2 x 7,5 km)

SKIFTEZONE T2 (2. mellemtid) 5-15-5/Unge
Stil cyklen tilbage ved din plads og gør klar til løbeturen. Vær opmærksom på andre atleter
og tag hensyn til hinanden. HUSK at startnummer skal bæres under løbeturen.
Når du er klar til at påbegynde dit løb, følger du skiltet LØB UD.
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LØB 5-15-5/Unge (5 km)
Løberuten starter når du passerer tidstagningsmåtten ud af skiftezonen. Fra skiftezonen
løbes hen over græsplanen og ud på stien. Hold til højre på det første stykke og vær
opmærksom på løbere på vej mod mål, der vil komme løbende i modsat retning.
Der er vanddepot ved starten af løberuten.
Følg pilene, der markerer løberuten. Vær opmærksom på det ene sted ved
Grønhøjgårdsvej, hvor du krydser offentlig vej. Dette sted passeres 2 gange på ruten, og vil
være bemandet med en official. Vær opmærksom på de tegn, officials giver, og respektér,
hvis en official beder dig stoppe for at afvente afvikling af øvrig trafik.
Der løbes på offentlige stier, og hele ruten er asfalteret. Der løbes 1 omgang af 5 km.
Vis hensyn til andre løbere, der ønsker at overhale eller som måtte være på vej i mål.
Løberuten har 1 vendepunkt og et krydspunkt, der alle er bemandet med officials.

Se løberute på næste side.

LØBERUTE 5-15-5/Unge (5 km)

MÅL

VI GLÆDER
OS TIL EN GOD DAG
SAMMEN!

Parkvej 78, 2630 Taastrup

