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Lahti S3 Talvitriathlon ITU World Cup & Avoin SM-kilpailu 
 
 

Kilpailuohjeet  14.2.2015 
 
 

– 

 
 

 
SARJA ILMOITTAUTUMINEN VAIHTOALUE LÄHTÖ MAALI KIINNI 

ELIITTI &  
AVOIN SM 

8:40 8:45-9:35 9:45 11:15 

MUUT MIEHET 8:45 8:45-9:50 10:00 12:30 
MUUT NAISET 9:10 9:10-10:30 10:40 13:20 

 
11-13:45  KISARUOKAILU Ravintolalaiva Vellamossa Lahden Matkustajasatamassa  
N. klo 13  PALKINTOJENJAKO satama-aukiolla Vellamon edessä 
13:40 Vaihtoalue ja varustesäilytys kiinni. Sen jälkeen hakemattomat varusteet  

ovat vartioimatta huoltorakennuksen seinustalla. 

 
Lue hyvin nämä ohjeet, jotta voit nauttia kilpailusta! 

 

ENNEN JA JÄLKEEN KILPAILUN 
 

Pysäköinti, ruokailu ja palkintojenjako 
Pysäköintitila on Lahden linja-autoasemalla tai Pikkuvesijärven puiston parkkipaikoilla 
kisakeskuksena toimivan Kisapuiston vieressä. Myös Sibeliustalon parkkipaikka Lahden 
matkustajasatamassa on käytettävissä erityisesti Ravintolalaiva Vellamossa klo 11-13:45 
tapahtuvan kisaruokailun ja satama-aukiolla Vellamon edessä n. klo 13 tapahtuvan 
palkintojenjaon yhteydessä.  
 
Kilpailuinfot 
Pakollinen ITU-eliitin kilpailukokous Perjantaina 13.2.2015 klo 18:00 Sokos Hotelli Seurahuoneen 
Tehi-kabinetissa, 2. krs, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.  
 

Muut kilpailuinfot pidetään Kisapuistossa 45 minuuttia ennen kutakin lähtöä. 
 
Kilpailutarvikkeet, ajanotto, suihku ja henkilökohtaiset tavarat 
Ilmoittaudu kisakansliaan heti saavuttuasi Kisapuiston kilpailualueelle. Saat kilpailijanumerosi, 
ajanottosirusi ja muut tavarat. Kanslia on vihreän jalkapallokentän ja suuren jääkentän kulmalla 
olevassa huoltorakennuksessa. Kanslia on auki klo 8:40 alkaen.  
 

Vaihtoalueelle pääsee klo 8:45 -13:40 vain kilpailijanumerolla, joten pidä se päälläsi, kunnes 
noudat tavarasi kilpailun jälkeen. Huolehdi ajanottosirustasi. Vain siten saat suoritusaikasi ja 
sijoituksesi. Palauta ajanottosirusi maalissa. Kadonneesta sirusta veloitetaan 150€! 
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Pukuhuone ei ole vaatevarasto! Pakkaa siviilitavarasi kilpailun ajaksi jätesäkkiin ja tuo se 
numeroituna kisakansliaan säilytykseen. Vie kilpailuvarusteesi tiiviisti vaihtoalueelle sinulle 
osoitettuun kohtaan ja toimi reippaasti pukuhuoneen suihkussa. 
 
 

KILPAILUN KULKU 
 

Lähtö ja reittikuvaus 
Tule lähtöviivan läheisyyteen muutamia minuutteja ennen lähtöäsi lyhyeen kisakertaukseen. 
Lähtöajat:  Eliitti ja Avoin SM: 9:45  Muut miehet: 10:00  Muut naiset: 10:40 
 
Lumikenkäily: 4x1,25 km=5km: Lähtösuoran jälkeen seuraa keltapunaisia opastinnauhoja ja 
maassa olevia lippuja. Neljänneltä kierrokselta vaihtoon. Juomapiste vaihtoalueella. 
 

Luistelu: 30x300m=9km: MUISTA KYPÄRÄ (pyöräily-, kiipeily-, lätkä-, tms)! Tulessasi jäälle älä 
mene muiden eteen. Luistele radan vasenta (sisä)reunaa! OHITA OIKEALTA! Laske huolella 
kierroksesi. Kiertämättä jääneiden kierrosten kierrosajaksi lasketaan kilpailijan keskimääräinen 
kierrosaika kerrottuna kahdella. Kolme tai enemmän kiertämättömiä kierroksia johtaa 
hylkäämiseen. Kierrokselta 30 vaihtoon. Jarruta ajoissa- rata on yksisuuntainen! Jos menet 
pitkäksi sinun on kierrettävä täysi kierros! Juomapiste vaihtoalueella. 
 

Hiihto: 400m + 8km: Vaihtoalueelta juosten SUKSIEN KÄRJET YLHÄÄLLÄ, SAUVOJEN KÄRJET 
ALHAALLA varovaisesti liikenneohjattua suojatietä yli Kariniemenkadun Pikkuvesijärven puistoon, 
jossa vasemmalle vapaan tyylin merkattua uraa noin 400m. NOUSE SUKSILTA! Mäkeä ylös 
Jalkarannantielle, jossa liikenneohjattua suojatietä yli Villa Rauhalan editse ja Suurhallin 
takakulman puomille, jossa suksille ja latu-uraa vasemmalle. Yksi juottopiste noin puolivälissä 
hiihtoa. Palauta ajanottosiru maalissa hiihtostadionilla, josta keltapunaisia opastinnauhan pätkiä 
seuraten lähtöalueelle Kisapuistoon kuittaamaan numeroliivillä omat välineet vaihtoalueelta ja 
säilytyksestä. Numeroliivi palautetaan kisakansliaan. 
 
 

MUUTA 
 

Tulokset ja protestit 
Tulokset ovat nähtävissä Kisapuistossa kilpailukansliassa, Suomen Triathlonliiton ja tapahtuman 
kotisivuilla tapahtuman jälkeen. Mahdolliset protestit on jätettävä kilpailun tuomarille 5 minuutin 
kuluessa maaliviivan ylittämisestä ITU:n sääntöjen mukaisesti. 
 
Ensiapu ja vapaaehtoiset 
Ensiapuryhmä on ladun varrella ja vapaaehtoisia toimitsijoita koko tapahtuma-alueella. Ilman 
heitä tapahtumaa ei olisi. Jos nautit tapahtumasta, saa sen kertoa järjestäjillekin. Hyvä mieli 
tarttuu! 
 
Sää 
Sää voi vaikuttaa suorituspaikkoihin tai kilpailun kulkuun. Seuraa ilmoittelua tapahtuman 
kotisivuilla ja Facebookissa.  
 

Hyvää ja mukavaa kisaa! 


