Technikai tudnivalók a XXXIV. SporTolna Triatlon Fesztivál
indulóinak
Az előnevezettek rajtszámainak átvétele július 20-án, 17:00-19:30-ig, illetve a
helyszíni nevezőkkel együtt 21-én és 22-én, az adott futam rajtja előtt maximum 1
órával lehetséges a versenyirodában, ami a Fadd-Dombori kajakpálya céltornya
mellett felállított sátorban kerül kialakításra. Figyelembe kell venni a depózási
időket is!
Előnevezését csak annak tudjuk elfogadni, aki azt július 16-a 17 óráig - a nevezési díj
befizetésével együtt - megküldte a kiírt címre! Az előnevezési határidőt követően
csak a helyszínen lehet nevezni! A szombat induló egyéni versenyzők rajtszáma
fekete, az Én,-Te,-Ő váltóké piros,a quatlon lila, a páros zöld. Vasárnap a páros zöld,
a többi rajtszám fekete színű.
Aki a MEFOB-n, illetve az olimpiai ötpróbán indul, annak a versenyirodában az erre
rendszeresített nevezési lapon is regisztrálnia kell, itt kérjük a NEPTUM kódját is.
Útlezárások 21-én 9:30-12:30-ig, illetve 15:10-16:45-ig, 22-én 10:15-13:00 óráig
lesznek.
Parkolás: Aki a verseny napján 8 óráig megérkezik - a szabad helyek függvényében a versenyközpontban is parkolhat, de kizárólag abban az esetben, ha 16:45-ig nem
kívánja elhagyni a helyszínt. Ezen kívül, a főút mellett jobbra, a 4-es km táblát
követően, a víztorony előtt lévő nagy füves területen lehetséges a parkolás.
Minden egyes futam technikai tudnivalói elérhetőek a honlapunkon!
A versenyek időmérésére szolgáló chipek a rajtszámokon kerülnek elhelyezésre.
Ezekkel nem szabad úszni! A depó 1-600-ig kerül megszámozásra. A szombaton
délelőtt indulóknál mindenki a saját rajtszámával megegyező depószámhoz helyezi
a kerékpárját. A sprint távon indulók rajtszáma 1000-el kezdődik, ők rajtszámukból
1000-et levonva kapják meg a depó helyüket. A vasárnapi futamoké 2000-el
kezdődnek, ők rajthelyük megtalálásához ezt kell levonják rajtszámukból! Az én-teő váltónál az úszó nem kap, elsőként a kerékpáros váltótárs visel rajtszámot. A
váltás kézráütéssel történik. A kerékpár-futó váltás rajtszám átadással is
bonyolódik. A párok mindkét tagja kap, de a női tagnak a rajtszámán chip is
elhelyezésre kerül.

A versenyek úszás rajtjai a depótól keletre, kb. 60 m-re a kisstrandról történnek,
vízből rajtolással. Kérünk mindenkit, hogy a vízi bemelegítését a rajthelytől keleti
irányba - nem az úszó versenypályán - végezze, és az adott futam előtt 15 perccel
jelenjen meg a parton kialakított csekkolló helyen. Felhívjuk a versenyzők figyelmét,
hogy a kajak-kenu pályán 2 sorban 50 m-enként, keresztben 100 m-enként vas
cölöpök kerültek elhelyezésre, 50 m-enként 7 sorban sárga-narancs színű, valamint
a kajak pályákat jelző, műanyag sárga-narancs bóják is megtalálhatóak! Legyünk
figyelmesek, hogy ezekbe ne ütközzünk bele! A fordító pontok nagy piros, illetve
sárga bójával kerülnek kijelölésre. Figyeljünk a kijövetelnél, itt Mogyis piros nagy
bóják és úszó kötelek segítik a kimászó rámpára jutását. Javasolt a verseny előtt
megtekinteni a kijövetelre szolgáló rámpán való közlekedést, és jól megjegyezni a
depó helyet és a haladási irányokat. A kerékpárpálya szinte teljesen sík. A kerékpár
és a futópályákat is egy körben kell teljesíteni. A futópályán, ami két kisebb „huplit”
leszámítva teljesen sík, a depót követően izó és víz, majd 1 és 2 km-nél vizes
frissítés lesz, a célban dinnye.
Jó felkészülést, eredményes, balesetmentes, a fair play szabályai mentén történő
versenyzést kívánunk!
Külön köszöntjük az eddigi valamennyi SporTolna versenyünkön rajthoz álló Zákányi
Józsefet!
Szervezőbizottság

