Kilpailujen järjestämissäännöt
Suomen Triathlonliito ry:n hallitus, hyväksytty 17.1.2022
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1. Yleistä
Suomen Triathlonliitto ry. (myöhemmin Liitto) on triathlonin rekisteröity kattojärjestön Suomessa. Liiton
tehtäviin kuuluu mm. kilpailujärjestelmän hallinnointi, kilpailusääntöjen ylläpito sekä toiminnan valvonta.
Liitto myöntää tai jättää myöntämättä haetun kilpailun hakemusten perusteella. Hakemuksessa selvitetään
mm. kilpailun turvallisuuteen liittyvät asiat. Liiton tavoitteena on, että saman tasoisia kilpailuita ei ole
maantieteellisesti samalla alueella saman aikaisesti.
Nämä säännöt astuvat voimaan vuoden 2022 alusta. Suomen Triathlonliitto pidättää itsellään oikeuden
näiden Kilpailujen järjestämissääntöjen muutoksiin.
Säännöt sisältävät joitakin kansallisia erityispiirteitä. SM- sekä kansallisten kilpailuiden ristiriita tapauksien
ratkaisemisessa käytetäänkin siten ensisijaisesti Suomen Triathlonliiton Kilpailujen järjestämissääntöjä ja
kansainvälisissä arvokilpailuissa Europe Triathlon ja World Triathlonin kilpailumääräyksiä ja -sääntöjä.
Ohjeet kilpailun järjestäjälle: Kilpailujen järjestämissäännöt
Kilpailun järjestämissäännöissä annetaan määräykset ja ohjeet kilpailun järjestämisestä.
Ohjeet kilpailijalle: Kilpailusäännöt
Kilpailusäännöissä annetaan määräykset ja ohjeet kilpailijoille ennen kilpailua, kilpailupaikalla ja kilpailun
aikana noudatettavaksi. Samoin säännöissä määritellään varusteet, joita kilpailussa voidaan käyttää.
Kilpailusäännöissä määritellään myös joukkuekilpailun ohjeet. Kilpailusäännöissä on myös määritelty
rangaistukset, vastalauseet ja valitusmenettelyt.
Dopingsäännöt
Suomen Triathlonliiton kilpailuissa noudatetaan WADA:n, KOK:n, Suomen Olympiakomitean, Suomen
Urheilun Eettisen Keskuksen (jäljempänä SUEK), Suomen Triathlonliiton sekä World Triathlonin ja Europe
Trithlonin sääntöjä ja määräyksiä dopingista.
Ilmoittautumalla Suomen Triathlonliiton alaisen kilpailun viralliseen sarjaan urheilija sitoutuu noudattamaan Europe Triathlonin, World Triathlonin, KOK:n, SUEK:n ja Suomen Triathlonliiton sääntöjä ja
määräyksiä sekä tutustumaan erityisesti julkaisuun "Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa"
(https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat) sekä Suomen Triathlonliiton Antidopingohjelmaan ja
noudattamaan niissä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Kansainväliset säännöt
Suomen Triathlonliiton kilpailusäännöt ja kilpailun järjestämissäännöt on muokattu World Triathlonin
vastaavista säännöistä. Ristiriitatapauksissa World Triathlonin ja Europe Triathlonin myöntämissä
kilpailuissa ratkaisevat kansainväliset säännöt ja kansallisissa kisoissa (SM-kisat) Suomen Triathlonliiton
säännöt.
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Kilpailun hakeminen
SM-kilpailujen hakuajan ja hakuehdot määrittelee liittohallitus. Haku tapahtuu liiton hallituksen määrittämällä tavalla hakuajan puitteissa. Mikäli jollekin kilpailulle on useita hakemuksia, hallitus voi pyytää
lisäselvityksiä järjestäjiltä hakuehtojen täyttämisestä. Hakijat arvioidaan hakemusten perusteella. Kilpailut
myönnetään kokonaisarvioinnin perusteella.
Hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat sitovia sekä laadullisesti että määrällisesti. Mikäli hakuehdoista
poiketaan, voi liittohallitus määrätä sopimussakon ja perua tai siirtää kilpailut toiselle järjestäjälle. Mikäli
hakuajan puitteissa ei ole tullut hakuehtoja täyttäviä hakemuksia, voidaan hallituksen arvion perusteella
kisat myöntää järjestäjällä, joka ei ole hakenut kisoja tai jättää kisat järjestämättä.
Kaikkien kansainvälisten kisojen kuten Challengen tai Ironmanin järjestäjän on tehtävä vapaamuotoinen
ilmoitus Suomen Triathlonliittoon viimeistään 12kk ennen tapahtumaa, jotta Triathlonliitto voi ottaa
kilpailun huomioon kilpailukalenterin ja tuomaritoiminnan suunnittelussa.

Liiton alaisten kilpailujen hakemisen edellytykset:
Suomen Triathlonliitto saa OKM:n rahoitusta ja täten sitoutunut vastuulliseen toimintaan.
Tästä syytä:
1. Hakijalla ei saa olla rästissä taloudellisia velvoitteita liitolle
2. Hakijalla ei saa olla verovelkaa
3. Hakijalla tulee olla voimassa oleva toiminnanvastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus kisoissa
työskenteleville henkilöille.

Poikkeukset säännöistä
Kilpailunjärjestäjän tulee hakea lupaa poiketa säännöistä kilpailulupaa haettaessa, jotta kilpailuvaliokunta/
liitohallitus pystyy arvioimaan kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Lupa voidaan myöntää, mikäli sen tarkoitus
on korostaa kilpailun erityistä luonnetta. Kilpailun ja kilpailijoiden turvallisuutta ei saa vaarantaa.
Poikkeuksista tulee tiedottaa kilpailijoille kirjallisesti ennen kilpailua kilpailukutsun yhteydessä.

Kilpailulupamaksut
Kilpailulupamaksu on osallistujaperusteinen ja siihen kuuluvat kaikki kilpailijat, jotka osallistuvat SM- tai
kansallisiin kisoihin. Maksu sisältää Liiton asettamien tuomarien korvaukset hallituksen päätöksen
mukaisesti sekä SM- / kansallisten kisojen lupamaksun ja SM-mitalit. Tuomarit ovat velvollisa olemaan
kisoissa vain SM-lähtöjen ajan. Lisäksi seuroilla on voimassa liiton hankkimat Teosto- ja Gramex
esitysoikeudet ja Tuplaturvavakuus. Kilpailumaksuihin ei myönnetä eikä niihin voi hakea poikkeuksia.
Nuorten Superspintin SM-kisassa kilpailumaksu on osallistujaperusteinen ja se on 10 € osallistuja.
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Kilpailu

Rekisteröintimaksu/ Minimimaksu/kilpailu
osallistuja

Pikamatkan SM

10 €

2000€

Perusmatkan SM

12 €

2000€

Puolimatkan SM

14 €

4000€

Täyden/pitkän matkan SM

16 €

3000€

Joukkueviestin SM

12 € /joukkue

750€

Talvitriathlonin SM

8€

1000€

Duathlonin SM

8€

1000€

Aquathlonin SM

8€

1000€

Maastotriathlonin SM

8€

1000€

Maastoduathlonin SM

8€

1000€

Kansalliset kilpailut

5€

750€

Lisäykset ja muutokset
Liittohallitus yhdessä kilpailuvaliokunnan kanssa on velvollinen huolehtimaan määräyksien, ohjeiden ja
sääntöjen toimivuudesta. Liittohallitus voi tehdä tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia kesken toimikauden.
Kuitenkin niin, etteivät kilpailunjärjestämisen ehdot muutu hakemuksessa ilmoitettuun.

2. Kilpailulajit ja – muodot
Kilpailulajit
Triathlon
JOUKKUEVIESTI
SUPERSPRINT
PIKAMATKA
PERUSMATKA
PUOLIMATKA
PITKÄMATKA

UINTI
250-300 m.
250-500 m.
Max 750 m.
1500 m
1900-3000 m.
1000-4000 m.

PYÖRÄILY
5 -8 km.
6.5-13 km.
Max 20 km.
40 km.
80-90 km.
100-200 km.

JUOKSU
1.5 – 2 km.
1.7 – 3.5 km.
Max. 5 km.
10 km.
20-21 km.
10-42.2 km.

MINIMI IKÄ
15
14
16
18
18
18

Minimi ikä: kilpailijan tulee olla täyttänyt tai täyttää kilpailuvuotena taulukossa vaadittava minimi ikä.
Triathlonin lajit ovat uinti, pyöräily ja juoksu suoritettuna mainitussa järjestyksessä ilman taukoja lajisuoritusten välissä.
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Duathlon
JUOKSU
PYÖRÄILY
JUOKSU
MINIMI IKÄ
JOUKKUEVIESTI
1.5 – 2 km.
5-8 km.
0.75-1 km.
15
PIKAMATKA
5 km.
20 km.
2.5 km.
16
PERUSMATKA
5-10 km.
30-40 km.
5 km.
17
KESKIMATKA
10-20 km.
60-90 km.
10 km.
18
PITKÄMATKA
10-20 km.
120 – 150 km.
20-30 km.
18
Minimi ikä: kilpailijan tulee olla tai täyttää kilpailuvuotena taulukossa vaadittava minimi ikä.
Duathlonin lajit ovat juoksu, pyöräily ja juoksu suoritettuna mainitussa järjestyksessä ilman taukoja lajisuoritusten välissä.

Aquathlon
Aquathlonin lajit ovat juoksu, uinti ja juoksu suoritettuna mainitussa järjestyksessä ilman taukoja lajisuoritusten välissä.

Talvitriathlon
Talvitriathlonin lajit ovat juoksu, maastopyöräily ja maastohiihto suoritettuna mainitussa järjestyksessä
ilman taukoja lajisuoritusten välissä.

Maastotriathlon
Maastotriathlonin lajit ovat uinti, maastopyöräily ja maastojuoksu suoritettuna mainitussa järjestyksessä
ilman taukoja lajisuoritusten välissä.

Muut lajiyhdistelmät
Liittohallitus voi hyväksyä liiton toiminnan alaisuudessa käytäväksi muitakin lajiyhdistelmiä koskevia
kilpailuja.

Kilpailumuodot
Henkilökohtainen eli yksilökilpailu
Henkilökohtaisessa kilpailussa urheilija suorittaa kilpailun kaikki lajit keskeytymättömänä suorituksena
ilman ulkopuolista apua.

Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailussa seuran/yhteisön kolmen parhaan kilpailijan tulos lasketaan yhteen ja näin saatu yhteisaika on seuran/yhteisön joukkuetulos.
SM-joukkuekilpailuun voivat osallistua SM-kilpailuissa vain seurajoukkueet: miehet, naiset, nuoret (M/N2317) ja masters I (M/N35-75), masters II (M/N45-75) ja masters III (M/N55-75), muissa kilpailuissa kilpailun
järjestäjän hyväksymät joukkueet.
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Erillinen joukkuekilpailu
SM-kilpailuna voidaan järjestää myös erillinen joukkuekilpailu, jossa seuran joukkueen muodostaa 2–3
kilpailijaa, jotka yhdessä suorittavat kilpailun, ja joukkueen tulos määräytyy joukkueen toisen kilpailijan
ylittäessä maalilinjan. Kilpailu toteutetaan väliaikalähdöllä ja peesikiellettynä toisiin joukkueisiin nähden.

Viestikilpailu
1. Sekajoukkueviesti neljälle kilpailijalle, 2 naista, 2 miestä. Jokainen suorittaa täydellisen
triathlonkilpailun järjestyksessä nainen, mies, nainen, mies. Kokonaisaika määräytyy ensimmäisen
suorituksen alusta viimeisen lopetukseen katkaisematta ajanottoa välillä. Nopeimman kokonaisajan
tehnyt joukkue voittaa.
2. Sekajoukkueviesti, kolmelle kilpailijalle, 2 naista ja yksi mies tai 2 miestä ja yksi nainen. Jokainen
suorittaa täydellisen triathlonkilpailun vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kokonaisaika määräytyy
ensimmäisen suorituksen alusta viimeisen lopetukseen katkaisematta ajanottoa välillä. Nopeimman
kokonaisajan tehnyt joukkue voittaa.
3. Joukkueviesti, joukkueeseen kuuluu joko 3 miestä tai 3 naista, joista jokainen tekee kokonaisen
triathlonin. Kokonaisaika määräytyy ensimmäisen suorituksen alusta viimeisen lopetukseen
katkaisematta ajanottoa välillä. Nopeimman kokonaisajan tehnyt joukkue voittaa.
4. Viestikilpailu, jossa jokaisen lajin suorittaa eri henkilö. Viestinvaihdot tapahtuvat
väliajanottopisteen jälkeen ja ennen vaihtoaluetta. Pyöräilyosuuden viestinviejän tulee hakea
pyöränsä telineestä saatuaan viestin ja palauttaa se telineeseen ennen viestin luovuttamista.
Kokonaisaika määräytyy ensimmäisen suorituksen alusta viimeisen lopetukseen katkaisematta
ajanottoa välillä. Nopeimman kokonaisajan tehnyt joukkue voittaa.

3. Kilpailusarjat
Viralliset kilpailusarjat
Suomen Triathlonliiton viralliset kilpailusarjat ovat:
M (miehet), N (naiset), M/N U23, M/N U19, M/N U17, M/N U15, M/N18 -29, M/N30-34, M/N3539, M/N40-44, M/N45-49, M/N50-54, M/N55-59, M/N60-64, M/N65-69, M/N70-74 ja M/N75-.
Kilpailunjärjestäjä voi hakea virallisiin ikäluokkiin muutosta kisahaun yhteydessä. Näin ollen
kaikissa virallisissa kilpailuissa ei tarvitse järjestää kaikkia ikäluokkia. Jokaisessa kilpailumuodossa
on määritelty erikseen kilpailijan alaikäraja (kts. taulukko kohdassa 2.). Näitä ikärajoja tulee
kilpailujärjestäjän noudattaa.

Määritelmät:
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•

•

SM-sijoitukset ratkaistaan avoimessa sarjassa. Avoimen sarjan tuloksiin lasketaan mukaan
kaikki samassa lähdössä samalla matkalla olleet kilpailijat. Kilpailija voi täten esim. voittaa
sekä U19-sarjan ja avoimen sarjan ja saada mitalin kahdessa sarjassa. Avoimeen sarjaan
lasketaan M/N sekä M/N U17, M/N U19 ja M/N U23.
AG-sarjat ovat ikäluokka sarjoja ja niitä ovat: M/N18-29, M/N30-34, M/N35-39, M/N40-44,
M/N45-49, M/N50-54, M/N55-59, M/N60-64, M/N65-69, M/N70-74 ja +M/N75-

Kilpailijan ikäsarja on sama koko kalenterivuoden. Ikäsarja määräytyy sen kalenterivuoden mukaan, jonka
aikana kilpailija täyttää sarjan ikärajan, joka on ilmaistu sarjan tunnusnumerossa. Kilpailun järjestäjä
määrittelee järjestettävät sarjat kilpailuhakemuksessa/kilpailukutsussa, mikäli ne poikkeavat tästä ohjeesta.
Kilpailija voi osallistua saman kauden aikana, sekä avoimeen sarjaan sekä ikäluokkasarjoihin.
Nuorten sarjoissa M/N U15, U17 ja U19 ovat seuraavat matkarajoitukset:
-

Triathlon täysmatka: ei sarjoja M/N U15, U17, U19
Triathlon puolimatka: ei sarjoja M/N U15, U17, U19
Triathlon perusmatka: ei sarjoja M/N U15, U17
Triathlon sprinttimatka: ei sarjoja M/N U15
Duathlon pitkä matka: ei sarjoja M/N U15, U17

4. Kilpailuorganisaatio ja hallinto
Päätöksentekojärjestys
Liittohallitus on kilpailuasioissa liiton ylin päättävä elin.
Kilpailujen hallinto alenevan vallan mukaan on:
1. Tuomarineuvosto
2. Kilpailun Päätuomari (PT)
3. Kilpailunjärjestäjä

Kilpailulupa ja kilpailulupamaksu
Suomenmestaruuskilpailujen, kansallisten kilpailujen ja kaikkien muiden liiton alaisten kilpailuiden
(talvitriathlon, maastotriathlon, maastoduathlon, aquathon, duathlon) järjestämisestä ja
kilpailulupamaksuista päättää liittohallitus.
Kilpailulupamaksuesitys uudelle kaudelle tulee toimittaa kilpailunjärjestäjien tietoon samanaikaisesti
kilpailuhakemuksen kanssa. Kilpailulupamaksu tulee maksaa liittohallituksen päätöksen mukaisesti.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailulupahakemuksen hylkäämisen. Liittohallitus tekee
kilpailujärjestämissopimuksen järjestäjän kanssa. Päätös kisan myöntämisestä on ehdollinen siihen asti kun,
hakija on toimittanut hakemuksessa vaaditut dokumentit ja allekirjoittanut kilpailujärjestämissopimuksen.
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Kilpailukalenteri
Hallitus laatii vuosittaisen kilpailukalenterin hakemusten perusteella. SM-kilpailut suositellaan haettavaksi
kullekin matkalle määrättyyn ajanjaksoon järjestyksessä pika-, perus-, puoli- ja täysmatka. Liiton
tavoitteena on, että saman tasoisia kilpailuita ei ole maantieteellisesti samalla alueella samanaikaisesti.

Päätuomari (PT)
Päätuomari on Liiton kilpailuun määräämä asiantuntija, jonka tehtävänä on valvoa liiton kilpailusääntöjen
noudattamista ja kilpailujen turvallisuutta. PT toimii kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajana.
PT valvoo kilpailun aikana ensisijaisesti turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista ja valvontaa. PT on
kilpailunjärjestäjän neuvonantaja, ja kilpailunjärjestäjä voi käyttää häntä oman kilpailuorganisaationsa
kouluttajana erillistä kustannusta vastan.
Kilpailun aikana PT:n tunnuksena on oranssi liivi ja tuomari, joka on hyväksytty World Triathlonin Technical
Official järjestelmään, käyttää vaatetuksessaan lisäksi merkintää” TRIATHLON TECHNICAL OFFICIAL”

Ennakkotarkastus
PT voi halutessaan tehdä SM-kilpailupaikalla ennakkotarkastuksen järjestäjän kanssa sovittavana
ajankohtana viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. Liitto korvaa PT:n tarkastusmatkan, matkaesityksen
pohjalta verottajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuus
Kilpailunjärjestäjä nimeää kilpailulupaa haettaessa kilpailun turvallisuudesta vastaavan henkilön. Henkilön
tulee olla turvallisuuteen perehtynyt tai kilpailun luonteen hyvin tunteva henkilö. Henkilön tehtävänä on
vastata kilpailun turvallisuussuunnittelusta ja suunnitelman mukaisesta toteutuksesta kilpailun aikana.
Kilpailunjärjestäjän on tehtävä tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle ja
annettava selvitys kilpailun turvallisuudesta ja pelastusvalmiudesta päätuomarille päätuomarille vähintään
1kk ennen kilpailua.
Mikäli turvallisuudessa on huomautettavaa, PT:n tulee tehdä huomautus kilpailunjohtajalle seitsemän (7)
vuorokauden kuluttua selvityksen jättämisestä. Huomautuksessa tulee olla mukana myös korjausehdotus.
Mikäli huomautus voi johtaa kilpailun siirtämiseen, reitin muuttamiseen tai kilpailun peruuttamiseen, on
huomautus syytä tehdä kirjallisesti. PT:lla on oikeus siirtää kilpailun lähtöä, muuttaa kilpailureittiä tai
peruuttaa kilpailu kokonaan. Mikäli kilpailu peruutetaan turvallisuussyihin vedoten, järjestäjän tulee
palauttaa kilpailijoiden osanottomaksut välittömästi urheilijoille.

Kilpailusääntöjen valvonta ja tuomarit
Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta kuuluu päätuomarin nimeämille tuomareille.

PT:n liikkuminen kilpailussa
PT liikkuu kilpailupaikalla kaikissa kilpailuun liittyvissä tiloissa vapaasti. Kilpailun valvontaa varten tulee PT:n
käyttöön järjestää kilpailuvalvontaan soveltuva moottoripyörä kuljettajineen ja varusteineen. Kuljettajalla
täytyy olla ymmärrys ja kyky ajaa kilpailureiteillä.
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PT:n kustannukset
Kilpailunjärjestäjä maksaa kilpailuluvan. Maksu sisältää Liiton asettaman Päätuomarin tuomarin korvaukset
hallituksen päätöksen mukaisesti kisapäivältä sekä mahdolliselta ennakkoon toteutuneelta reitin
tarkastuskäynniltä.

Tulokset
Kilpailunjärjestäjä toimittaa liittoon linkin tulospalvelun järjestelmään, josta SM-tulokset ovat luettavissa.

Kilpailunjohtaja (KJ)
Kilpailunjärjestäjä nimeää Kilpailujohtajan. Kilpailunjohtajalla tulee olla kokemusta triathlon- / duathlonkilpailun järjestämisestä KJ edustaa kilpailunjärjestäjää ja on vastuussa kilpailun valmisteluista ja
kilpailutapahtumasta.
KJ:n on oltava mukana kaikissa Päätuomarin (PT) pitämissä tarkastuksissa. KJ tarkastaa kilpailureitit
Päätuomarin kanssa ennen kilpailua. KJ on kaikkien toimitsijoiden esimies ja kilpailun juryn/
tuomarineuvoston jäsen kilpailunjärjestäjän edustajana. Mikäli säännöissä ei ole jostakin asiasta annettu
ohjeita tai annetuista ohjeista tulee olosuhteiden tai muun syyn takia poiketa, KJ tekee päätökset
poikkeuksista. Muutokset on alistettava PT:lle.
Liitto suosittaa lisäksi, että kilpailutoimistossa on henkilö, jonka tehtävänä on avustaa KJ:aa hallinnollissa
asioissa kilpailun aikana. Henkilön tehtävänä on huolehtia yhteyksistä lääkintähenkilöstöön, tuomareihin
jne. ja kerätä informaatiota kilpailunjohtajaa varten.

Tuomarit ja toimitsijat
Kisajärjestäjän tulee varata riittävä määrä asianmukaista radiokalustoa kilpailuorganisaation käyttöön, siten
että vähintään tuomaritoiminnassa ja ydinorganisaation olevien henkilöiden käytössä toimivat
radiopuhelimet.

Tuomari
Tuomari on kilpailusääntöjen asiantuntija. Tuomarit valvovat kilpailun kulkua kaikissa kilpailun vaiheissa ja
voivat rangaista kilpailijoita sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tuomarin tunnuksena on tuomariliivi. Tuomari
voi toimia tehtävissään kaikissa liiton alaisissa kilpailuissa.

Toimitsija
Toimitsija on yleisnimi kilpailunjärjestelyissä toimivalle henkilölle. Toimitsija voi toimia tuomarin apuna
sääntöjen noudattamista valvovissa tilanteissa. Kilpailureitillä olevien toimitsijoiden tulee seurata kilpailutapahtumia tarkasti ja valvoa, ettei kilpailijoiden suorituksia häiritä. Vastalausetilanteissa kilpailun jury voi
kysyä toimitsijoiden näkemystä asiasta.
Osalle toimitsijoita suositellaan hakemaan paikalliselta poliisilta järjestysmiesoikeuksia kilpailun ajaksi.
Kilpailijoiden tulee noudattaa toimitsijoiden ohjeita.

Tiedottaja
SM- Kilpailulle on nimettävä virallinen tiedottaja, joka on median yhteyshenkilö ja vastaa kilpailuun
liittyvästä tiedotuksesta sekä ennen että jälkeen kilpailun.
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Tuomarineuvosto/jury
Kilpailun tuomarineuvostoon kuulu vähintään kolme jäsentä. Tuomarineuvoston määrittelee kilpailun
Päätuomari yhdessä Kilpailunjohtajan kanssa vähintään ennen kilpailua. Tuomarineuvostoon kuuluu
vähintään Päätuomari, Kilpailunjohtaja sekä vähintään yksi kilpailijoiden edustajaa (mies/nais edustaja
mikäli mahdollista). Lisäksi siihen voidaan nimetä muita asiantuntijoita, esim. lääkäri.

5. Protestimenettely
Protesti voidaan tehdä urheilijan käytöstä, tuomaristoa tai kilpailun olosuhteita vastaan. Urheilija tai hänen
valmentajansa voivat tehdä protestin, mikäli tuomaristo ei vielä ole huomioinut kyseistä asiaa, eikä PT ole
tehnyt siitä päätöstä.
Protestin yhteydessä tulee maksaa 50 € Triathlonliiton tilille FI7040550012661092. Summa palautetaan,
mikäli protesti hyväksytään. Jos protesti hylätään, rahaa ei palauteta, vaan se jää Triathlonliitolle.
Protestikaavakkeen saa Päätuomarilta tai maalialueen toimitsijoilta ja se tulee palauttaa Päätuomarille 30
min kuluessa protestin tekijän maaliintulosta. Protesti kaavake löytyy myös netistä:
https://www.triathlon.fi/tapahtumat2/saannot/protesti-kaavake/ ja sen voi täyttää sähköisesti. Jos protesti
kaavake täytetään sähköisesti, sen täyttäjän tulee ilmoittaa Päätuomarille ja kilpailun johtajalle sen
tekemisetä 30 minuutin kuluessa protestin tekijän maalintulosta.
Protestilomakkeen vastaanottaja merkkaa kellonajan, jolloin hän vastaanottaa protestilomakkeen. Jos
protestiaika ylittyy, protestia ei käsitellä.

6. Vastalausemenettely
Vastalause voidaan tehdä joko Päätuomarin tai kilpailujuryn päätöstä vastaan. Vastalause tulee tehdä 3
vuorokauden sisällä kilpailun päättymisestä. Vastalause tehdään kirjallisesti Liiton Kurinpitovaliokunnalle
käyttämällä sähköistä lomaketta, joka löytyy: https://www.triathlon.fi/tapahtumat2/saannot/vastalausekaavake/
Vastalauseen yhteydessä tulee maksaa 50 € Triathlonliiton tilille FI7040550012661092. Summa
palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Jos vastalause hylätään, rahaa ei palauteta, vaan se jää
Triathlonliitolle.

7. Kilpailukutsu
Kilpailukutsu tulee sisältää:
-

Kilpailun nimi ja luokitus (peesivapaus tai peesikielto)
Kilpailupäivämäärä, -paikka ja alkamisaika
Kilpailutoimiston katuosoite
Järjestäjän nimi, osoite, puhelin-, s-posti, www-sivujen osoite
Kilpailusarjat ja kilpailumatkat
Viimeinen ilmoittautumispäivä ja osoite
Osanottomaksut
Osanottomaksun maksamistapa
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-

Kilpailutoimiston aukioloajat
Tiedotustilaisuuden aika ja paikka
Reittikuvaus
Mahdolliset osanottorajoitukset sekä aikarajoitukset
Palkintosummat ja palkintojen laatu
Poikkeamat kilpailu- ja kilpailunjärjestämissäännöistä, mikäli niitä on

8. Ilmoittautuminen kilpailuun
Ilmoittautumisen liiton virallisiin kilpailuihin tulee tapahtua sähköisesti järjestelmällä, joka mahdollistaa
reaaliaikaisen maksamisen sekä ilmoittautuneiden reaaliaikaisen seurannan järjestäjän sivuilta.
Ilmoittautumisen tulee sisältää vähintään:
-

Kilpailijan suku- ja etunimi
osoite ja postinumero
seura ja sarja
syntymäaika
sähköpostiosoite
yhteyshenkilön yhteystiedot onnettomuustilanteissa.

Ilmoittautuminen tulee tehdä järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Ilmoittautuminen katsotaan viralliseksi ja
vahvistetuksi, kun kaikki järjestäjän pyytämät tiedot on toimitettu, osanottomaksu on maksettu kokonaisuudessaan, ja osallistujan nimi näkyy kilpailun osanottajalistalla. Muissa tapauksissa ilmoittautuminen on
ehdollinen ja osanotto voidaan evätä. Ilmoittautumalla ja osanottomaksun maksamalla kilpailija hyväksyy
kilpailun säännöt.
SM-kilpailuissa viimeinen ilmoittautumispäivä on 6 vuorokautta ennen kilpailua klo 24.00, mikäli järjestäjä
ei ole määritellyt muuta aikaisempaa ajankohtaa. Ilmoittautumisaika tai muut mahdolliset rajoitukset
(esim. kilpailijoiden enimmäismäärä) on ilmoitettava hakemuksessa.
Kansallisissa kisoissa ilmoittautumisajan määrittää järjestäjä.
Järjestäjän tulee toimittaa liitolle viimeistään 8 tuntia ilmoittautumisajan (klo 24.00) päättymisen jälkeen
lopullinen osanottajaluettelo tai linkki sähköiseen osallistujaluetteloonsa liittoon sähköpostilla osoitteeseen
info@triathlon.fi

9. Osanottomaksut
Kilpailun järjestäjä määrittelee osanottomaksun suuruuden. Osanottomaksut tulee ilmoittaa kilpailuhakemuksessa. Nuorten ja lasten sarjojen osalta liitto suosittelee halvempia osanottomaksuja ja
hintakynnyksistä pidättäytymistä.

10.

Vakuutukset

Liitto on ottanut liiton ja jäsenseurojen (ei koske, jos järjestäjänä on yritys) toimintaa varten Tuplaturva
tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, joka kattaa myös kilpailutoiminnan. Vakuutus korvaa kilpailutoiminnassa
Suomen Triathlonliito ry

Y-tunnus: 1479930-0

SÄÄNNÖT
13.4.2022

jäsenseurojen jäsenille, toimihenkilöille tai ulkopuolisille aiheutetusta vahingosta, josta liitto tai jäsenseura
on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Kilpailija sen sijaan vastaa itse voimassa olevasta
tapaturmavakuutuksesta, joka on voimassa kilpailun aikana.
Tuplaturvan vakuutusehdot ovat nähtävissä osoitteessa:
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoilleseuroille/tuplaturva/
Kilpailujen yhteydessä toteutettavissa kuntotapahtumien osallistujilla tulisi olla voimassa
tapaturmavakuutus. Järjestäjää suositellaan ottamaan osanottajien turvaksi määräaikainen
ryhmätapaturmavakuutus, joka sisältyy osanottomaksuun. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun
tuottaja on aina vastuussa palvelun turvallisuudesta. Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan
vakuutusturvansa riittävyydestä triathlontapahtuman erityispiirteet huomioiden

11.

Luvat ja viranomaisyhteistyö

Kilpailunjärjestäjällä tulee olla hankittuna viranomaisten ja kilpailupaikkojen omistajien luvat toimintaa
varten. Kilpailunjärjestäjän on PT:n niin halutessa selvitettävä uimaveden laatu.
Kilpailunjärjestäjällä tulee olla esittää Päätuomarille ennen kilpailun alkua vähintään seuraavat hyväksytyt
asiakirjat:
-

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma (pelastuslaitos)
Ensihoitosuunnitelma (ensihoitokeskus)
Tapahtumalupa (poliisi)
Tienkäyttölupa ja liikenteenohjaussuunnitelma (esim. ELY-keskus tai kunta)

12.

Kilpailureitit

Liiton alaisissa kilpailuissa edellytetään normaalilta moottoriajoneuvoliikenteeltä suljettua pyöräilyreittiä.
Uinti-, pyöräily-, ja juoksureitin tulee olla urheilijoiden tutustuttavissa ennen kilpailua.
Uinti, juoksu ja pyöräily reittien tulee olla riittävän leveitä. PT tarkastaa ennen kisaa reittien leveyden ja
tekee päätöksen reitin sopivuudesta kisaan.

Reittien valvonta kilpailun aikana
Kilpailunjärjestäjän tulee järjestää valvontapisteet reitille, mikäli reitillä on mahdollista suorittaa oikaisuja.
Valvonta voi olla joko henkilö- tai videovalvontaa. Videovalvontaa suoritettaessa kameraa ei saa välillä
pysäyttää ja kuvauksen on kohdistuttava koko ajan kilpailureitillä samaan kohtaan.

13.

Kilpailutoimisto

Kilpailutoimisto suositellaan pidettäväksi auki myös kilpailua edeltävänä päivänä vähintään kahden tunnin
ajan. Toimiston henkilöstölle tulee järjestää riittävä koulutus tehtäviin. Henkilöstö tulee myös tutustuttaa
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kilpailualueeseen, kilpailun toimintaan ja eri toimintojen sijaintipaikkoihin, jotta he pystyvät neuvomaan ja
ohjaamaan urheilijoita, huoltajia, tiedotusvälineitä ja yleisöä.
Kilpailutoimiston henkilömitoitus tulee olla riittävä, eikä toimisto saa kilpailijasta riippumattomista syistä
ruuhkautua tarpeettomasti. Läpivirtausaika ei saa ylittää 30 minuuttia.
Kisatoimiston seinällä tulee olla kilpailun aikataulut, reittikartat ja kilpailunjohtajan, PT:n sekä juryn
jäsenten nimet näkyvillä. Mikäli edellä mainituilla henkilöillä on tehtävät
Urheilijat suorittavat osanotonvarmistuksen kilpailutoimistoon järjestäjän määräämällä tavalla tai vähintään tuntia ennen kilpailua. Liitto suorittaa kilpailuoikeuksien tarkistamisen SM-kisoissa.
Jokaiselle osanottajalle annetaan kilpailuvarusteiksi kilpailunumero, kilpailunumero pyörälle, triathlonissa
uimalakki ja erityisohjeet, mikäli kilpailun luonne, turvallisuustekijät tai muu syy sitä vaatii.
Kilpailutarvikkeet suositellaan pakattaviksi kassiin / pussiin, jolloin kilpailijan on niitä helpompi kuljettaa ja
pitää tallessa.
Uimalakit tulee numeroida avoimessa sarjassa, numerot on merkittävä vedenkestävällä tussilla
(Waterproof).
Kilpailunumeron kiinnitystä varten suositellaan varaamaan kuminauhaa, mikäli kilpailijalla ei ole nauhaa tai
kilpailijan oma nauha vahingoittuu.
Kilpailijat tulee olla merkitty vähintään kahdella erillisellä toisistaan riippumattomalla tavalla. Lisäksi kilpailijoiden tunnistusta helpottavaa ranneketta suositellaan käytettäväksi.

14.

Kisainfo

Kaikille kilpailijoille tarkoitettu tiedotustilaisuus pidetään ennakolta ilmoitetussa paikassa viimeistään kahta
tuntia ennen kilpailun lähtöä tai virtuaalisena ennen kilpailua. Tilaisuudessa kerrotaan rataa, olosuhteita,
juottoasemia, juomia, ilmoitustaulua ja sallittuja huoltoalueita koskevia tietoja ja kerrataan tärkeimmät
säännöt pikaisesti. Avoimen sarjan urheilija todistaa osallistumisensa kisainfoon allekirjoituksella.
Tilaisuudessa on käytävä läpi ainakin seuraavat asiat:
-

veden lämpötila ja syvyys
mahdolliset aikarajoitukset
ovatko märkäpuvut pakolliset, sallitut vai kielletyt
pyörien katsastusaika ja -paikka
pyöräilyn aloittamis- ja lopettamiskohta
kilpailunaikainen huolto
kilpailun juryn kokoonpano
rangaistukset ja niiden perusteet sekä antomenetelmät
protesti- ja vastalausemenettelyt
säätiedot
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15.

Lähtö

Lähtöalue tulee olla tarpeeksi tilava. Lähtöalueelle saa päästää vain kilpailijoita ja lähtöalueella tarvittavat
toimitsijat. Kilpailijat tulee tarkistaa lähtöalueelle saavuttaessa, kilpailun sääntöjen edellyttämät merkinnät
ja varusteet tulee olla mukana. Triathlonissa uinnin lähdön tulee tapahtua vedestä tai vesirajasta kaikille
kilpailijoille samanlaisista olosuhteista.
Duathlonissa lähdön jälkeen tulee olla pitkä, leveä, tasalevyinen lähtösuora. Suositellaan, ettei lähtösuoran
jälkeen välittömästi reitissä ole jyrkkiä mutkia tai tiukkoja kavennuksia.
Lähetysmerkki tulee antaa kuuluvasti; suositellaan käytettäväksi lähetyspistoolia, summeria tai vastaavaa
lähetysääntä. Ennen äänimerkin antoa suositellaan lähettäjän kertovan kuulutuslaitteilla lähdön
lähestymisestä: 5 minuuttia, 2 minuuttia, minuutti lähtöön. Viimeisiä sekunteja ei saa laskea ääneen,
vilppilähdön mahdollisuus kasvaa näin meneteltäessä.
Aaltolähdöt /ns. rollingstartit ovat sallittuja ja tätä suositellaan kilpailijoiden määrän noustessa yli 150
lähtöä kohti. Aaltolähdöissä on tärkeää, että lähtö on mahdollisimman tasapuolinen kaikille osanottajille.
Aaltolähdöt voidaan järjestää sarjoittain (miehet /naiset) tai ikäryhmittäin (yleinen, nuoret, veteraanit).
Duathlonin ja triathlonin pika/perusmatkan SM-kilpailu voidaan järjestää väliaikalähtöisenä tai takaa-ajokilpailuna. Jos näin tehdään, tulee alkukilpailun lähtöjärjestys arpoa.

16.

Uintiosuus

Uinnin lähtö
Lähtöalueen tulee olla tilava ja ominaisuuksiltaan tasalaatuinen ja tarjota kaikille kilpailijoille tasavertaiset
lähtöolosuhteet. Lähtölinja tulee merkitä selkeästi. Lähtöalue tulee olla eristetty yleisöltä.
Kilpailuissa miesten- ja naistensarjojen lähetys voi tapahtua yhtä aikaa.

Uintireitti
Uinti tapahtuu avovedessä. Uintireitti tulee suunnitella siten, että vältytään ruuhkatilanteilta lähdössä,
käännöksissä ja vedestä nousun aikana. Jyrkkiä käännöksiä ei saa olla ensimmäisen 200 metrin matkalla.
Uintiin suositellaan 400 m suoraa aloitusosuutta. Reitillä ei saa olla kohtia, joissa uimareiden on mahdollista
uida ristikkäin. Vedestä rantautumisalue on merkittävä selkeästi ja eristettävä aidoilla tai lippusiimalla eikä
alueella saa olla kuin tarpeelliset toimitsijat ja ensiapuhenkilöstöä. Vesialuetta, jolla esiintyy voimakkaita
aaltoja tai virtauksia, tulee välttää. Vastavirta ei saa olla suurempi kuin 500 m/h.
Uintireitti tulee olla vartioitu niin, etteivät kilpailuorganisaatioon kuulumattomat vesikulkuneuvot voi vaarantaa kilpailijoiden turvallisuutta. Muilta kuin kilpailun turvallisuusveneillä tulee estää pääsy kilpailijoiden
reitille.

Reitin merkitseminen
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Reittimerkinnät tulee tehdä vähintään 150 m välein värikkäillä ja kirkkailla poijuilla, jotka kilpailijoiden on
helppo havaita. Kääntöpoijujen korkeus tulee olla vähintään 1 m. Lähtö ja rantautumisalueet suositellaan
myös merkittäviksi poijulinjoilla.
Siirtymäreitti rantautumisalueelta vaihtoalueelle tulee merkitä aidoilla tai lippusiimoin.
Yleisö, avustajat ja huoltajat tulee pitää poissa siirtymäreitiltä. Siirtymäreitti tulee kaventaa ajanottolinjan
kohdalla niin, että kaikille kilpailijoille saadaan aika ja järjestys. Ajanottolinja tulee merkitä.

Veden lämpötila
Kilpailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi uintiosuudella noudatetaan seuraavassa taulukossa annettuja
rajoja. Taulukossa on myös ehdottomat takarajat vedessä oloajoiksi eri lämpötiloissa.

Yleinen sarja sekä sarjat U23, U19, U17 ja U15
Uinnin pituus
Kielletty
Pakollinen
1500 m saakka
20 C ja sitä lämpimämpi vesi
15,9 C ja sitä kylmempi vesi
1501 m ja pidemmät matkat
22 C ja sitä lämpimämpi vesi
15,9 ja sitä kylmempi vesi
Kun märkäpuvun käyttö on pakollista, sen on peitettävä vähintään yläruumis
Age Group Urheilijat
Uinnin pituus
Kielletty
Pakollinen
1500 m saakka
22 C ja sitä lämpimämpi vesi
15,9 C ja sitä kylmempi vesi
1501 m ja pidemmät matkat
24,6 C ja sitä lämpimämpi vesi
15,9 ja sitä kylmempi vesi
Kun märkäpuvun käyttö on pakollista, sen on peitettävä vähintään yläruumis
Uintiosuuden enimmäiskestot
Uinnin kesto

Yleinen sarja sekä sarjat Age Group
U23, U19, U17 ja U15
300 metriin saakka
10 min
20 min
301-750 metriä, vesi alle 31 C
20 min
30 min
301-750 metriä, vesi 31 tai enemmän
20 min
20 min
751-1500 m
30 min
1h 10 min
1501-3000 m
1h 15 min
1h 40 min
3001-4000 m
1h 45 min
2h 15 min
Uintimatkoja voidaan lyhentää tai perua uinti kokonaan oheisen taulukon mukaisesti:
Alkuperäinen
uintimatka
300 m saakka

yli 33.0
°C
PERUTTU

750 m
1000 m
1500 m

PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
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32.9 °C 32.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU

31.9 °C 31.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
750 m
750 m
750 m

30.9 °C 15.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
750 m
1000 m
1500 m

14.9 °C 14.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
750 m
1000 m
1500 m

13.9 °C 13.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
750 m
1000 m
1500 m

12.9 °C12.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
750 m
750 m
750 m

11.9 °C 11.0 °C
ALKUPERÄINEN
MATKA
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
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1900 m
2000 m
2500 m
3000 m
3800 m
4000 m

PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU

PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU

750 m
750 m
750 m
750 m
750 m
750 m

1900 m
2000 m
2500 m
3000 m
3800 m
4000 m

1900 m
2000 m
2500 m
3000 m
3000 m
3000 m

1500 m
1500 m
1500 m
1500 m
1500 m
1500 m

750 m
750 m
750 m
750 m
750 m
750 m

PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU

PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU
PERUTTU

Veden lämpötila mitataan useista kohdin 60 cm syvyydeltä uintireitiltä. Mittauksessa tulee olla mukana
myös etäisin paikka rannalta katsoen. Veden virallinen lämpötila on alhaisin mitattu lämpötila.
Virallinen mittaus suoritetaan vähintään tuntia ennen kilpailun lähtöä PT:n valvonnassa. Järjestäjiä suositellaan mittaamaan veden lämpötila päivää ennen kilpailua, samaan aikaan päivästä, kun kilpailu käydään.
Veden, ilman lämpötilan, tuulen tai muiden sääolosuhteiden vaatiessa järjestäjien on lyhennettävä matkaa
tai siirrettävä kilpailua. Päätökset siirtämisestä tai lyhentämisestä on tehtävä tuntia ennen lähtöä.

Turvallisuusvalvonta
Kilpailijoiden numerot tulee tarkastaa ennen päästämistä lähtöalueelle. Kilpailijoiden tarkka kokonaismäärä
tulee olla kilpailunjärjestäjän ja ensiapuhenkilöstön tiedossa ennen uinnin aloittamista.
Tarkistuslaskenta suoritetaan uinnin päätyttyä.
Pelastussuunnitelmassa on tehtävä kirjallinen selvitys uintireitin valvonnasta ja turvallisuudesta. Paikallinen
pelastusviranomainen hyväksyy aina suunnitelman.
Moottoroimattomia valvontaveneitä (kanootti, sup-lauta, soutuvene) tulee olla vähintään 1kpl /150m.
Tämän lisäksi moottoroituja turvaveneitä tulee olla 1 per alkava 500 m. Turvavene tulee olla
ominaisuuksiltaan sellainen, että sen kyytiin pystyy nostamaan tajuttoman/elottoman henkilön (tukeva,
matalareunainen, tasapohjainen). Veneen miehistönä tulee olla vähintään kolme henkilöä.
Sukellusvalmiutta suositellaan aina, mutta märkäpukukielto kilpailussa se on olosuhteista johtuen
sukellusvalmius pakollinen.
Kilpailijan halutessa apua turvaveneiltä, nostaa hän kätensä pystyyn uinnin aikana. Turvahenkilöstön tulee
jatkuvasti tarkkailla kilpailijoita, sillä käden nostaminen ei aina ole mahdollista.
Venehenkilöstölle suositellaan järjestettäväksi peruskoulutustilaisuus tai heidän tulee muutoin perehtyä
vedestä suoritettaviin pelastustoimiin.
Jokaista lähtöä tulee johtaa vesikulkuneuvo. Johtokulkuneuvon tulee olla merkitty kirkkaalla lipulla, joka on
1,5 - 2 metrin korkeudella kulkuneuvon yläpuolella. Johtokulkuneuvon ohittaminen turvaveneillä on kielletty.
Johtokulkuneuvon ja kilpailijoiden väli tulee olla 35 m, ja tähän väliin ei muilla veneillä ole mitään syytä
mennä.
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17.

Vaihtoalue

Vaihtoalueen (alueiden) tulee olla selkeät, siistit ja hyvin merkitty. Vaihtoalue tulee olla riittävän selkeästi
eristetty muusta alueesta. Vaihtoalueen sulkuaika alkaa vähintään tuntia ennen starttia. Sulkuajalla vaihtoalueelle ei päästetä muita kuin kilpailijat ja vaihtoalueen toimitsijat. Vaihtoalue on suunniteltava niin, etteivät kilpailijat joudu eriarvoisille paikoille.
Vaihtoalueella tulee huomioida seuraavat seikat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Varusteiden vaihtoa varten tulee olla riittävästi tilaa.
Sisääntulojen ja poistumisreittien tulee olla erillisiä.
Pyöräily vaihtoalueella on kielletty.
Alueella tulee olla suojattu varusteiden vaihtopaikka puoli- ja pitkänmatkan kilpailuissa.
Mikäli uintiosuus on meressä, tulee vaihtoalueella olla suolattoman veden suihku.
Pyörätelineiksi suositellaan telineitä, joihin pyörä saadaan riippumaan ohjaustangosta tai satulasta.
Pyörätelineiden vapaan välin tulee olla vähintään kolme metriä.
Pyörien katsastus suoritetaan vaihtoalueen sisääntuloportilla, ennen pyörien vientiä telineisiin.
Vaihtoalueella korjaustöiden tekeminen on kielletty. Katsastusalueen läheisyydessä on hyvä olla
alue, jossa pyörää voi säätää tai korjata.

Katsastuksessa tarkistetaan pyörän, kypärän ja muiden varusteiden sääntöjenmukaisuus. Vaihtoalueen
päällikön luvalla ja valvonnassa saadaan kilpailijan rikkoutunut rengas vaihtaa avustajan toimesta, mikäli
kilpailijat ovat jo siirtymässä uinnin lähtöalueelle ja kilpailija on saanut siihen vaihtoalueen päällikön luvan.
Pyörät ja juoksuvarusteet sijoitetaan vaihtoalueella järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Varusteiden tulee olla
siististi paikalla. Toimitsijat voivat auttaa pyörän vastaanottamisessa ja sen pysäköinnissä ja antaa juoksuvarusteita, mutta tämän palvelun tulee olla jokaisen kilpailijan saatavilla ja tasapuolista.
Kilpailunjärjestäjä on kilpailun ajan vastuussa kilpailijoiden varusteista. Vastuuaika on aika, jota kutsutaan
sulkuajaksi, tämän ajan järjestäjän toimesta vaihtoaluetta vartioidaan.
Sulkuaika alkaa tuntia ennen ensimmäistä lähtöä ja päättyy tunti viimeisen kilpailijan maaliin tulosta tai kun
viimeiset varusteet on haettu alueelta.
Kilpailija voi hakea varusteensa alueelta kilpailunumeroaan vastaan. Kilpailunumerot kerätään pois
kilpailijan poistuessa vaihtoalueelta, jolloin toimitsija voi tarkastaa varusteiden ja numeron yhtäpitävyyden
ja poistaa pyöränumeron, jos se on järjestäjän erikoistarvike.

18.

Pyöräilyosuus

Pyöräilyreitti
Pyöräilyn lähtöalueen tulee olla kovapintaisella alustalla, asfaltilla mikäli mahdollista. Sateella liukkaita
ruohoalustoja tulee välttää.
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Lähtöalueella tulee olla selkeä vihreä merkkiviiva (mountline), jonka jälkeen pyöräilyn saa aloittaa.
Pyöräilyn päättyessä tulee myös olla selkeä punainen merkkiviiva (dismountline), jota ennen tulee nousta
pois pyörän päältä. Merkki tulee olla tarpeeksi selkeä ja se tulee tehdä tienpintaan siten, että se ei aiheuta
vaaratilanteita pyöräilijöille (ei lautoja ect.). Merkin kohdalla on oltava kyltit, joissa lukee esim. nouse
pyörälle viivan jälkeen ja nouse pyörältä viivan jälkeen. Ajanottolinjat tulee olla tarpeeksi kaukana mountja dismountline merkkiviivoista.
Reitti tehdään kaduille ja teille. Tien pinnan reitillä tulee olla kova ja puhdas. Reitille suositellaan
kestopinnoitetta; tasaista pintaa, jossa ei ole kuoppia.
Kilpailuissa edellytetään normaalilta moottoriajoneuvoliikenteeltä suljettua pyöräilyreittiä.
Pyöräily- ja juoksureitti eivät saa leikata toisiaan samassa tasossa. Reitillä olevat huonot kohdat (esim. terävät kuopat) suositellaan merkittäväksi kaistan yli ulottuvalla poikkiviivalla, joka merkitään 10 m ennen ko.
kohtaa. Merkinnöistä tulee kertoa kilpailijoille ennen kilpailua.
Hiekka ja sora on poistettava reitiltä ja erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää risteys- ja käännöskohtiin.

Pyöräilyn turvallisuus ja valvonta
Peesivapaata kilpailua ei saa järjestää sulkemattomalla tiellä.
Lähdön edessä tulee ajaa johtoauto tai moottoripyörä vähintään 50 metrin etäisyydellä kilpailijoista. Tämän
ajoneuvon tehtävä on varoittaa vastaantulevaa liikennettä kilpailijoista. Viimeisen kilpailijan taakse
suositellaan myös valvonta-autoa.
Peesivapaassa lähdössä välittömästi kilpailijaryhmän takana tulee ajaa tuomariauto tai moottoripyörä, josta
tuomari valvoo, että kilpailijat ajavat liikennesääntöjen mukaisesti. Rikkomuksen sattuessa tuomari puuttuu
välittömästi tilanteeseen pillin vihellyksellä ja sen jälkeen tarvittaessa sääntöjen mukaisella tavalla.
Tuomariauto tai moottoripyörä tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa jokaisen ryhmän jälkeen.
Reitin turvallisuussuunnittelussa on suositeltavaa neuvotella paikallisen poliisin kanssa.
Pyöräreitin liikenteenohjaussuunnitelma tulee hyväksyttää poliisilla. Pyöräreitin turvallisuussuunnitelma on
osa pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelman hyväksyy aina paikallinen pelastusviranomainen.
Kriittisissä kohdin on järjestettävä kontrollitarkastus. Valvontavideoissa pitää näkyä johtoauto ja jälkipään
valvonta-auto, eikä nauhaa saa välillä pysäyttää. Kilpailussa tulee kaikkien reitillä olevien risteyksien olla
henkilövalvottuja ja / tai merkitty kilvin: ”Pyöräilykilpailu / Varo kilpailijoita.”
Käännöskohtiin tulee aina sijoittaa toimitsijoita ohjaamaan kilpailijoita.
Pyöräilyn ja juoksun tapahtuessa samalla väylällä, tulee ne erottaa toisistaan keiloilla (50 cm korkeilla) 3
metrin välein.
Liikennettä valvoville ja ohjaaville toimitsijoille tulee järjestää koulutustilaisuus.
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Pyöräilyreitti tulee mitoittaa niin, että kilpailijoita voi olla laskennallisesti reitillä yhtä aikaa enintään 1
kilpailija /30 m.

Pyöräilyn huoltoasemat
Juotto- ja huoltoasemat tulee sovittaa vallitsevan sään mukaan, vähintään 15 - 30 kilometrin välein.
Asemat tulee sijoittaa niin, etteivät ne häiritse kilpailun kulkua.
Asemien tulee kuitenkin sijaita kilpailureitin varrella niin, ettei niille tarvitse erikseen reitiltä poiketa. Asemilla tulee olla tarjolla raikasta puhdasta vettä, muutoin järjestäjä on vapaa päättämään tarjoilun sisällöstä
(katso juomahuolto-ohjeita, kohta 28).
Pitkillä matkoilla (puolikas - ja täysmatka) vähintään yhdellä asemalla on sallittava myös kilpailijoiden oman
huollon järjestäminen.
Pitkillä matkoilla tulee vähintään yhdellä asemalla olla alue, johon kilpailijat voivat jättää pyörien varaosia
omaa huoltoaan varten.

19.

Juoksuosuus

Juoksun ollessa duathlonkilpailun ensimmäisenä osuutena, lähtöalueen tulee alkaa riittävän leveänä suorana, jotta kilpailijat hajaantuvat luontevasti, ilman ruuhkautumista.

Juoksureitti
Juoksureitti tulee suunnitella kaduille, teille tai poluille. Pinnan tulee olla kova, kiinteä ja mahdollisimman
sileä. Reitille ei suositella pitkiä portaikkoja tai nousuja, joita on vaikea nousta ilman tukea maastosta tai
kaiteista. Myöskään jyrkkiä alamäkiä ei suositella.
Pyöräily- ja juoksureitit eivät saa risteytyä samassa tasossa.
Juoksureitin alku- ja loppuosuudet tulee eristää aidoilla tai lippusiimoilla.
Yleisön, huoltajien, avustajien ja muiden ulkopuolisten pääsyä varsinaiselle juoksureitille tulee rajoittaa, jotta puuttuminen kilpailun kulkuun tai kilpailijoiden häirintä voidaan jo ennakolta minimoida.

Reittimerkinnät
Reitti tulee olla selkeästi merkitty. Tulkinnanvaraiset paikat tulee merkitä selkeästi ja tarvittaessa valvoa.
Liittymiin, risteysalueille ja käännöspaikoille suositellaan kalkkiviivaa tai / ja henkilövalvontaa.
Mikäli ei ole mahdollista sulkea reittiä muulta liikenteeltä paikoissa, joissa suunta ei ole selkeä tai
turvallinen, tulee merkinnät tehdä 50 cm korkeilla keiloilla 3 metrin välein tai tiheämmin.
Reitillä tulee olla merkintä juostusta matkasta kilometrin välein.
Ensimmäisen kilpailijan edellä suositellaan olevan polkupyörällä liikkuva toimitsija.
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Mikäli johtoautoa voidaan juoksureitillä käyttää, on se suositeltavaa.

Juoksun huoltoasemat
Huoltoasemat tulee sovittaa vallitsevan sään mukaan, korkeintaan 4 kilometrin välein. Huoltoasemat tulee
sijoittaa niin, etteivät ne häiritse muuta liikennettä tai kilpailun kulkua.
Asemien tulee kuitenkin sijaita kilpailureitin varrella niin, ettei niille tarvitse erikseen reitiltä poiketa. Huoltoasemilla tulee olla tarjolla raikasta puhdasta vettä, muutoin järjestäjä on vapaa päättämään tarjoilun
sisällöstä (katso juomahuolto, kohta 28).
Pitkillä matkoilla (puolikas - ja täysmatka) vähintään yhdellä asemalla on sallittava myös kilpailijoiden oman
huollon järjestäminen.

20.

Maalialue

Maalialueen tulee olla kiinteä, kovapintainen, puhdas ja selkeästi merkitty alue, jonne pääsevät vain
kilpailijat ja maalialueen toimitsijat.
Maalialueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla:
-

ensiapuasema
juomia ja syötävää kilpailijoille
pukusuojat ja suihkut kilpailijoille
maalisuora, josta on varattu markkinointitilaa liiton kumppaneille. Mahdolliset kilpailunjärjestäjän
ja liiton kumppaneiden toimialakonfliktit pyritään sovittelemaan niin, että kaikille osapuolille
taataan näkyvyys yhdessä sovituilla alueilla.

Tiedotusvälineiden edustajilla on oikeus tulla maalialueelle tai heille on järjestettävä välittömästi maalialueen viereen oma alue, jossa he voivat haastatella kilpailijoita.

21.

Ajanotto ja aikarajat

Kilpailijan aika
Kilpailijan aika otetaan sekunnin tarkkuudella ensimmäisen osuuden lähdöstä viimeisen osuuden loppuun.
Vaatteiden ja varusteiden vaihtoaika, huoltoasemilla käynnit, pyörien korjaukset jne. sisältyvät kilpailijan
aikaan.
Urheilija on velvollinen käyttämään ajanottosirua koko kisan ajan, mikäli sellainen on kisassa käytössä. Jos
urheilija hukkaa ajanottosirun kilpailun aikana, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi kilpailunjärjestäjälle
tai tuomarille, jotta hän voi saada uuden ajanottosirun ja samalla lopputuloksen. Ilman ajanottosirua
kisaamisesta voi seurata rangaistus, jopa hylkääminen.

Suomen Triathlonliito ry

Y-tunnus: 1479930-0

SÄÄNNÖT
13.4.2022

Virallisten tulosten tulee sisältää seuraavat väliajat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Uintiosuus
Vaihto 1
Pyöräilyosuus
Vaihto 2
Juoksuosuus
Kilpailun kokonaisaika

Aikarajoitukset
Kilpailun järjestäjä voi määrittää kilpailuun suorituksen aikarajan koko suoritukselle tai jollekin tietylle osalle
suoritusta. (cut off time). Jos kilpailussa on aikaraja, siitä tulee ilmoittaa vähintään kolmekymmentä päivää
ennen kilpailun ilmoittautumisen sulkeutumista. Aikarajat on ilmoitettava selkeästi kilpailukutsussa ja
tiedotustilaisuudessa ennen kilpailua.
Aikarajat voidaan asettaa seuraavasti:
-

uinnille tai ensimmäiselle juoksuosuudelle (katso uintiosuus, kohta 16)
ensimmäiselle osuudelle ja pyöräilyosuudelle yhteisenä
koko radalle

Mikäli aikarajat ylitetään, kilpailijat on suljettava kilpailusta välittömästi.

Ajanotto
Ajanoton tulee tapahtua elektronisella järjestelmällä, joka mahdollistaa tulosten seuraamisen reaaliajassa.
Aikanäyttöä suositellaan vaihtoalueelle / maalialueelle ja johtoautoon. Näyttö on pakollinen, mikäli
käytetään aikarajoituksia.

22.

Tulokset ja vastalauseet

Alustavat tulokset
Järjestäjä voi ilmoittaa ja käyttää kilpailun aikana mm. kuulutuksessa sekä osuuksien aikoja että loppuaikoja. Nämä ajat ovat alustavia niin kauan kuin KJ ja PT ne virallisesti vahvistavat. Tulosten vahvistaminen
voi tapahtua vasta vastalauseajan päätyttyä.
Kilpailijoiden ja seurojen edustajien tulee itse huolellisesti tutustua alustaviin tuloksiin ja tulee tehdä mahdolliset vastalauseet välittömästi kilpailutoimistoon sääntöjen kohdan 5 mukaisesti.

Viralliset tulokset
Viralliset tulokset luetaan palkintojenjaossa joko kokonaan tai vain kärjen osalta.
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Viralliset tulokset jaetaan:
-

välittömästi tiedotusvälineille ja PT:lle
välittömästi järjestäjän nettisivulle
välittömästi sähköpostina liiton toimistoon sanomalehtitulosmuodossa

Lopulliset tulokset
Lopulliset tulokset on julkistettava heti, kun dopingtestien tulokset ovat selvillä. Mikäli dopingtestejä ei kilpailun yhteydessä ole, toimivat viralliset tulokset lopullisina tuloksina.
Lopulliset tulokset toimitetaan:
-

PT:lle heti
Liittoon saman päivän kuluessa
järjestäjän nettisivulle samana päivänä

Lopullisten tulosten tulee sisältää seuraavat tiedot
-

sijoitus
kilpailijan etu- ja sukunimi
seura
kokonaisaika ja ajat kunkin osuuden jälkeen tai kunkin osuuden aika
hylätyt kilpailijat ja hylkäyksen syy

Joukkuekilpailun tuloksissa tulee olla seuraavat asiat
-

sarjat
sijoitus
seuran / joukkueen nimi
kokonaisaika, joukkueen kolmen parhaan ajat yhteenlaskettuna
joukkueen kolmen parhaan etu- ja sukunimet, henkilökohtainen loppuaika ja sijoitus

23.

Palkintojen jako

Palkintojenjako tulee suorittaa asiaankuuluvan juhlallisesti ja seremonian tulee olla lyhyt ja tiivis. Liitto
toimittaa SM-mitalit.
Palkintokorokkeena käytetään 2 - 1 - 3 koroketta.
4. sijasta alkaen voidaan palkittavat sijoittaa joko parilliset 4 - 6 - 8 – jne. 2. sijan viereen ja parittomat 5 - 7 9 – jne. 3. sijan viereen tai sijoitusjärjestyksessä sijan kolme viereen.
Palkintokorokkeen takana tai välittömässä läheisyydessä on oltava varattuna tilaa liiton yhteistyökumppaneiden logoille tai muulle markkinointiviestinnälle.
Mahdolliset kilpailujärjestäjän ja liiton kumppaneiden intressiristiriidat pyritään sovittelemaan niin, että
kaikille osapuolille kompensoidaan kohtuullinen näkyvyys jossain tapahtuman alueella.
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24.

Mitalit ja muut palkinnot

Mitalit ja palkinnot jaetaan yhtäläisesti sekä mies- että naiskilpailijoille.
Kilpailuissa toteutetuissa sarjoissa ja ikäryhmissä tulee palkita vähintään kolme parasta kussakin sarjassa.

25.

Palkintorahat

SM-kilpailuissa on oltava rahapalkinnot vähintään kolmelle nopeimmalle miehelle ja naiselle. Rahapalkinto
jaetaan nopeimmille samassa lähdössä oleville urheilijoille, riippumatta siitä, mihin sarjaan urheilijat ovat
kilpailussa ilmoittautuneet. Kilpailunjärjestäjä määrittelee palkintojen suuruuden.
Palkintoraha voidaan ojentaa kilpailijalle "symbolisen shekin" muodossa. Palkintoraha saadaan maksaa
vasta sitten, kun Liitto on antanut kilpailun järjestäjälle siihen luvan.
Palkintorahasta tulee periä urheilijoilta verottajan määräysten mukaisesti normaali ennakonpidätys.
Palkintorahojen suuruutta miesten- ja naistensarjassa voidaan suhteuttaa osanottajamäärään sarjoittain.

26.

Lääkintähuollon toimintaohjeet

Henkilökunta
Kilpailunjärjestäjä nimeää kilpailulupaa haettaessa ensihoidosta vastaavan henkilön. Henkilön tulee olla
koulutukseltaan hoitotason ensihoitaja tai akuuttihoitoon perehtynyt lääkäri. Henkilön tehtävänä on
vastata kilpailun ensiapusuunnittelusta ja suunnitelman mukaisesta toteutuksesta kilpailun aikana.
Ensihoidosta vastaavan henkilön lisäksi on organisaatiossa oltava 1-3 terveydenhuollon ammattihenkilöä,
jotka kykenevät nopeaan reagointiin ja tilanteen arviointiin ensihoitotilanteissa.
Kilpailun hoitovalmius tulee mitoittaa kilpailualueeseen, kilpailija- ja yleisömäärään siten, että kilpailun
ensihoitohenkilöstö tavoittaa kilpailualueella tai reitillä hätätilapotilaan aina enintään 5min aikana
ilmoituksen saatuaan. Kilpailujärjestäjä vastaa siitä, että henkilöstöllä on asianmukainen välineistö reitillä
liikkumiseen (moottoripyörä, mönkijä, golfauto tmv.). Maalialueelle tai sen välittömään läheisyyteen tulee
varata hoitopaikaksi teltta tai ambulanssi, jossa hoitotoimenpiteitä voidaan tehdä potilasturvallisuus ja
identiteettisuoja huomioiden.
Osuus
Uinti

Henkilöstö kpl
1

Pätevyys
Perustason ensihoitaja

Pyöräily
Juoksu
Maali / Tapahtuma-alue

1
1
1

Perustason ensihoitaja
Perustason ensihoitaja
Perustason ensihoitaja

Varusteet
Hoitotason varusteet
(ml. c-pap)
Perustaso
Perustaso
Perustaso

Lääkintähuollon minimihenkilöstö on vähintään yksi perustason ensihoitaja jokaista alkavaa 100 kilpailijaa
kohden.
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Kilpailijoiden tarkkailu
LJ:lla ja ensiapuhenkilöstöllä on oikeus määrätä kilpailija keskeyttämään missä tahansa kilpailun vaiheessa
lääketieteellisistä tai turvallisuussyistä.
Lääkintähenkilökunnan ja sitä avustavien toimitsijoiden tulee havainnoida maalialueella ja tunnistaa kilpailijat, jotka ovat hoidon tarpeessa ja toimittaa heidät ensiapupaikalle.
Jokaisella kilpailijalla on velvollisuus onnettomuuden havaittuaan pysähtyä selvittämään avuntarve, hälyttää mahdollisuuksien mukaan apua ja aloittaa välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet.
Laiminlyönneistä voi seurata aikarangaistus tai kilpailusta hylkääminen, vastaavasti aikahyvitystä voidaan
tuomarineuvoston päätöksellä myöntää onnettomuuden vuoksi auttamaan pysähtyneelle.

Yhteydet
Lähintä sairaalaa on hyvä informoida kilpailusta etukäteen.
LJ:llä tulee olla käytössään puhelin. Ensiapuorganisaatiolla tulee olla käytössään riippumaton viestintäjärjestelmä.
Ainakin LJ:n, jokaisen kiinteän ja liikkuvan ensiapupisteen sekä kilpailutoimiston välillä tulee olla suora yhteys toisiinsa.
Kilpailun ensiapuraportti tulee toimittaa PT:lle välittömästi kilpailun jälkeen PT:n sitä pyytäessä.
Kilpailun järjestäjällä tulee olla jokaisen kilpailijan syntymäaika ja onnettomuuden varalta annettu yhteyshenkilön nimi tiedossa. Ne pitää toimittaa onnettomuuden sattuessa ensihoitohenkilöstölle tai potilaan tilan niin vaatiessa sairaalalle.

27.

Dopingtestaus

Kaikkien Suomen Triathlonliiton alaista toimintaa järjestävien tahojen on sitouduttava SUEK:in sääntöihin ja
ohjeisiin.
Kilpailujärjestäjän on järjestettävä mahdolliselle doping-testaukselle asianmukainen testauspaikka ja
avustavia henkilöitä (saattajia) SUEK:in testaajan avuksi. Nämä henkilöt toimivat SUEK:n virallisen testaajan
ohjeiden mukaisesti. Doping testauspaikan tulee olla kävelyetäisyydellä maalista.

28.

Juomahuolto ja huoltoasemat

Järjestäjä saa valita huoltoasemien juomat ja syötävän, valikoimasta on kuitenkin ilmoitettava ennen
kilpailua.
Puhdasta juomavettä (hiilihapotonta) tulee olla tarjolla kaikilla asemilla.
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Kilpailijat saavat käyttää omia juomia. Nämä juomat ovat tarjolla ns. kylmäasemilla, jotka ovat
kisajärjestäjän huoltoasemien yhteydessä. Kilpailija toimittaa omat juomansa kisakansliaan ennen kisaa ja
varmistaa itse, että juomapullossa on kilpailijan numero.

29.

Talvitriathlon, maastotriathlon, maastoduathlon, aquathon

Talvitriathlonissa, maastotriathlonissa, maastoduathlonissa, aquathlonissa ja noudatetaan soveltuvin osin
triathlonin ja duathlonin sääntöjä.
Juoksukengissä sallitaan nastat.
Pyöräilykypärän käyttö hiihdon aikana on sallittu.
Maastopyörän rengaskoko 26/27,5/29 tuumaa ja rengasleveys vähintään 40 mm.
Pyöräilykengät ovat pakolliset yleisessä sarjassa, ikäluokka sarjoissa pyöräilykenkiä ei tarvitse käyttää.
Peesaus on aina sallittu.

30.

Tietosuoja-asetus

Sekä kilpailujärjestäjien että Liiton tulee noudattaa kaikessa kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa voimassa
olevia tietosuoja-asetuksia ja lakeja.

31.

Muita ohjeita

Suurissa kilpailuissa on hyvä järjestää tiedotusvälineille oma tilansa, jossa he voivat haastatella urheilijoita
ja jossa voidaan myös järjestää kilpailun tiedotustilaisuudet.
Tuomarineuvostoa / jurya varten on varattava rauhallinen tila (huone), jossa asioiden käsittely voi tapahtua
ilman häiriöitä. Varusteiksi huoneessa tarvitaan tuolit jäsenille ja mahdollisesti kuultaville.
Suomen Triathlonliitolla on oikeus varata näkyvyyspaikkoja liiton alaisista tapahtumista. Kilpailujärjestäjää
pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä kisojen aikaiset yksinoikeus yhteistyökumppaninsa.
Mikäli liitto varaa yksinoikeuden tietylle tuotteelle/merkille, tulee se ilmoittaa ennen kisahakua. Jos kisat
myönnetään enemmän kuin vuodeksi kerrallaan tulee yksinoikeus yhteistyökumppanit tarkistaa vuosittain
1.3. mennessä.
Hakuajan jälkeen liitto voi asettaa kumppaneitaan tapahtumiin esille. Kumppaneista ja niiden näkymisestä
tulee aina sopia viimeistään 1kk ennen kilpailua järjestäjän kanssa kirjallisesti. Liitto on velvollinen
korvaamaan järjestäjälle mahdolliset materiaali tms. kulut, jotka aiheutuvat liiton kumppanin näkyvyydestä
tapahtumassa.
Liitto ei saa kontaktoida kilpailujärjestäjien yhteistyökumppaneita niiden sopimuksen voimassa olon aikana.
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LIITE 1.
SM-kisojen ja Suomen Cupin haku 2022-2023
VASTULLINEN JÄRJESTÄJÄ /HAKIJAN NIMI JA Y-TUNNUS

HAKIJAYHTEISÖ ON SUOMEN TRIATHLONLIITON JÄSEN

Kyllä
Ei

KILPAILUN NIMI
HAKIJAN YHTEYSTIEDOT: Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilön puhelinnumero
Vastuuhenkilön sähköpostiosoite
HAETTAVAN KILPAILUN PÄIVÄMÄÄRÄ (ilmoita myös varapäivät, jos on)
KILPAILUPAIKAN OSOITE /KUVAUS
DUATHLON
SPRINTTI & JOUKKUEVIESTI
SPRINTTI
HAETTAVA KILPAILU*

JOUKKUEVIESTI
TÄYSMATKA
MAASTOTRIATHLON
SUOMEN CUP

MINIMI OSALLISTUJAMÄÄRÄ, JONKA MUKAAN JÄRJESTÄJÄ SITOUTUU
MAKSAMAAN KILPAILUMAKSUN. TÄMÄ SUMMA EI VOI OLLA PIENEMPI
KUIN SÄÄNNÖISSÄ MAINITTU SARJAN MINIMIMAKSU*
OSALLISTUMISMAKSUN SUURUUS JA HINTAPORRASTUKSET
JÄRJESTÄJÄ SITOUTUU SUEK:n SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN

KYLLÄ

TURVALLISUUDESTA VASTAAVAN HENKILÖN NIMI
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ONKO PYÖRÄILYREITTI SULJETTU MOOTTORIAJONEUVOLIIKENTEELTÄ
KOKONAISUUDESSAAN

KYLLÄ
EI
TAPAHTUMAILMOITUS

TAPAHTUMASTA LAADITAAN:

PELASTUSSUUNNITELMA
ENSIHOITOSUUNNITELMA
LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA

TIEDOTTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
TIEDOTTAJAN YHTEYSTIEDOT (sähköpostiosoite)
MEDIAPOTENTIAALI (WWW-osoite, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM,
UK, TV)
PALKINTORAHOJEN SUURUUS (SM-KISAT)
AIKAISEMPI KOKEMUS TRIATHLONKISAN JÄRJESTÄMISESTÄ
JÄRJESTÄJÄ SITOUTUU SUOMEN TRIATHLONLIITON SÄÄNTÖIHIN
(kilpailun järjestämissäännöt ja kilpailusäännöt) JA OHJEISIIN. *

Kyllä

TAPAHTUMASSA KÄYTÖSSÄ TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN
ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ*

Kyllä

KILPAILUSSA KÄYTÖSSÄ ELEKTRONINEN AJANOTTOJÄRJESTELMÄ JOKA
Kyllä
MAHDOLLISTAA KILPAILUN REALIAIKAISEN SEURANNAN.
HAKIJA KUULUU TYÖNANTAJAREKISTERIIN

Kyllä

POIKKEAMAT SÄÄNNÖISTÄ/TAPAHTUMAN ERITYISPIIRTEET, TMS
(kilpailumaksuihin ei voi hakea poikkeamaa)
KILPAILUNJÄRJESTÄJÄN YHTEISTYÖKUMPPANIT, JOIDEN KANSSA SILLÄ
ON YKSINOIKEUSSOPIMUS
HAKIJA TOIMITTAA TRIATHLONLIITOLLE
Verovelkatodistus

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
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