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OSLO TRIATLON 2017

 

 



Viktig melding til alle deltagere

For å lette informasjonsflyten under arrangementet vil Oslo Triatlon i år etablere en egen 
Operasjonssentral-OPS som er bemannet mellom kl 0700 – 1600 lørdag 12. August.

Dersom du som deltager ønsker å melde fra om ulykker, eller andre hendelser som du 
mener kan påvirke sikkerheten under arrangementet skal du kontakte oss på følgende to 
telefon nummer:

Primær telefon: +47 90999091 
Sekundær telefon: +47 990 06 363

OPS vil formidle din melding videre til rette mottaker enten det er stevneleder, stevnelege, 
medisinsk støtte, politi, grenansvarlige eller andre.
Ved alvorlige ulykker kan OPS i samråd med deg, beslutte at du ringer og koordinerer di-
rekte med 113.

Husk alltid å oppgi følgende når du ringer OPS:
1. Navn og eventuelt startnummer.
2. Hva har skjedd.
3. Hvor og når har hendelsen skjedd.
4  Ditt eget telefonnummer slik at OPS kan nå deg.

Dersom du glemmer dette vil OPS spørre deg om dette når du ringer inn.

Dersom du av en eller annen grunn ikke får kontakt med OPS, kan du ved ulykker eller an-
dre hendelser alltid ringe 113. 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PROGRAM
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06:30 Sekretariat åpner

07:00 - 08:30 Innsjekk skiftesone Olympisk

08:00 Expo sone åpner

08:40 Obligatorisk Race Brief ved vannet

09:00 - 09:15 Olympisk distanse puljer 5min 

11:15 - 12:45 Innsjekk skiftesone Sprint (stafett kl.11:45)

12:00 - 12:30 Barnetriaktivitet (rullerende start)

12:30 Premieutdeling Olympisk + kunngjøring 
Triatlonforbundet

13:00 Obligatorisk Race Brief ved vannet

13:15 - 13:35 Sprint,Politimesterskap, Stafett  &  Anton Challenge 
puljer 5min

15:45 Premieutdeling Sprint, Stafett

20:00 Bankett/Afterparty på Justisen



KONKURRANSEREGLER

Følger generelle regler for Triathlon fastsatt av  Norges Triathlonforbund 
(NTF).

Alle deltagere er pliktig å sette seg inn i konkurransereglene:
http://triathlon.no/wp-content/uploads/2016/07/NTFs-Konkurranseregler-av-10-
mai-og-27-juni-2016.pdf

Oslo Triatlons arrangementsguide er utarbeidet i henhold til konkurransere-
glementet til Norges Triathlonforbund (NTF), som igjen er underlagt reglene 
fra International Triatlon Unions (ITU).   
Konkurransereglementet har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd
• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse
• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på 

utøvernes muligheter
• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en 
urettmessig fordel

Utstyrskrav: 
Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette.

Deltakerne må framvise sykkelhjelm av godkjent type (CE-merke), med fun-
gerende stropper. Videre skal sykkelen være i forsvarlig stand med forsvarlige 
dekk og med velfungerende bremser. 
Sykkeltype er valgfritt såfremt den er i forsvarlig stand. 
 
Elektriske sykler er ikke tillat.

Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen.

Noen ting det er greit å få med seg hvis man ikke orker å lese alt:

Konkurransen er ”draft illegal”, med dette menes at det skal være en forsvarlig 
avstand mellom deltakerne når de sykler.:
- Minimum avstand til sykkel foran er 10 meter
- Passering av andre deltakere må skje i løpet av maksimum 20 sek
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• Det er ikke lov å være naken ved skifting.
• Deltager må ha bukse og topp under både sykling og løping.
• Det er Ikke lov med ørepropper (musikk, telefon etc.) under konkurransen.
• coaching og langing på sykkeldelen er ikke tillat. 

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt ad-
vart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”penalty 
box”) ved skiftesonen:

• For sprint: 1 minutt
• For normaldistanse: 2 minutt

Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om 
han/hun ikke stopper. 

Under konkurransen er det ikke tillatt med:
• Hodetelefoner av alle slag
• Glassflasker
• Mobiltelefoner
• MP3-spillere

DOMMERE

Vil patruljere alle traseer og straffeboks er plassert på arenaen ved skifteso-
nen. I sykkelløypa vil dommere sitte på MC.

START / MÅL / ARENA

Skiftesone og arena er på indre del parkeringsplassen ved Sognsvann. Det er 
lurt å sette seg godt inn i løypeinformasjon før start. 

Starten går nede ved Sognsvann og skiftesonen/arena er plassert på nedre 
del av parkeringsplassen på Sognsvann.
Sekreteriatet og målgang er plassert på området ved skiftesonen.

Nærmeste adresse:
Sognsveien 235, 0863 Oslo

GPS koordinater: 59°58’13"N 10°44'4"E
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PARKERING

Vi anmoder alle om å sette igjen bilen hjemme denne dagen, siden halve 
parkeringsplassen er brukt til arena og det er begrenset 
fremkommelighet i området. Det er svært gode muligheter for 
kollektive transportmidler,i helgene er det gratis å ta med seg 
sykkelen på T-banen, eller for de som bor i Oslo er det best av alt 
å sykle til stevnet.

Det finnes gratis parkeringsplass rett ved arena for de som 
kommer utenbys fra, men pga. stor sykkeltrafikk inn og ut av 
parkeringsplassen og store kødannelser vil det bli vanskelig å 
forlate området før tidligst klokken 14:30. Alternativ parkering 
finner ved Lyn-feltet, NIH, eller begrensete plasser med 
gateparkering i Nordbergveien, samt P-hus ved Ullevål stadion 
med T-bane forbindelse.

HENTING AV STARTNUMMER

Torsdag 11. og fredag 12. august mellom  kl 10:00 og 18:00
(butikkens åpningstid er til kl. 10:00 - 20:00)

Sport 1 Storgata.
Storgata 28 / Stenersgata 8  (vis-vis Oslo City inngang mot Gunerius), 
0181 Oslo 
tlf   22 05 99 20.

Det vil også være mulig å hente startnummer på arenaen fra kl. 06:30 lørdag 
12.august for tilreisende og etternølere, men vi anbefaler å være ute i god tid 
startnummer må hentes minst 1 time før start. Ingen startnummer vil bli delt 
ut etter dette.

Unngå kø og stress på selve løpsdagen:  
Hent startnummeret på Sport1 Storgata!

Har du helårslisens må lisenskort medbringes.
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Endring av stafettdeltakere og ved særskilte årsaker endringer av startpuljer 
(med forbehold av puljestørrelse) kan foretas ved henting av startnummer. 
Man kan også betale for engangslisens dersom man ikke har ordnet dette 
allerede.
 
Stafettlag 
Det må tegnes engangslisens for hver enkelt deltager som ikke har 
helårslisens.

I butikken vil det være mange gode tilbud, i tillegg vil leverandører og 
ambassadører være til stede i butikken.

-40% på craft
-30% på hoka
-40% på LG sykkelsko och hjelmer
-70% på Torhans
-25% på HUUB
-30% på Compressport
-25% på Oakley
-30% på Speedo
 
Sponser performance package 199.-

Spesialpakke fra Sponser Sports Food til løpet med rabattert pris.
Det blir også en liten goodiebag og en liten ekstra hilsen til de 200 første!

Vi anbefaler å kjøpe startnummerbelte til å feste startnummeret.

ARENA

Det vil være utstillere og salgstelt, foodtruck på arena med mange gode tilbud 
så ta turen innom mellom startene, eller mens man venter på målgang. 

RACE BRIEFING FØR START

Det er obligatorisk race briefing 20 min før første start for hver distanse. 
Dette foregår ved svømmestart. 
Merk at det ikke blir briefing for hver pulje. 

Les mer om du ulike distansene på vår nettside www.oslotri.com/ 
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STARTTIDER / PULJER
Din starttid er markert på startnummeret samt på deltakerkonvolutten, med 
mindre det har blitt gjort endringer etter at disse gikk i trykken. Det gjeldende 
er uansett den tiden som står i startlisten. 

Før svømmestart er det svært viktig at man passerer sjekkpunktslusen før 
man går inn i startområdet. Dette er avgjørende for å holde kontrollen med an-
tall deltakere i vannet og for at tidtakingen skal bli korrekt. 

I år har vi valgt  hvite badehetter til alle som stiller i de individuelle distanser i 
Olympisk og Sprint uavhengig av hvilken pulje man skal starte i. Deltakere i 
Politimesterskap har blå, stafett gule, Anton Challenge oransje, Super Sprint 
Akvatlon grønn og barn røde.
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SVØMMING
Svømmetrase er i Sognsvann. Olympisk runde er på 1500m og kort runde er 
750m ( alle distanser markert med gule bøyer). 
Sørg for korrekt plassering ved svømmestart. De raskeste svømmerne må stå 
først. Det er en meget ubehagelig opplevelse å få raskere svømmere rundt 
seg på alle kanter når de vil passere deg i vannet. Bøyer skal rundes på høyre 
side. Begge distansene gjennomføres i 1 runde.

Etter svømming er det ca. 250 m å løpe til skiftesonen. 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SYKLING
Fra T1 (inngang skiftesone fra svømming) er det ca. 30 meter å løpe til mount-
line (hvor man kan gå på sykkelen). 

VIKTIG!! Etter mountline er det 300 meter på trang trasé med møtende syk-
lister,  biler og fotgjengere rundt svingen inn i Sognsveien. Dette er en tidsnøy-
tral DZ, NO-PASS zone (forbikjøring unngås) og makshastighet er 20 kmt. 
Dvs. alle får inntil 90 sekunder til å forsere denne delen og tiden du bruker her 
får du trukket fra totaltiden din. Det lønner seg altså ikke å kjøre fort her! Dette 
tilsvarer gjennomsnittsfart på ca. 17 kmt.
DZ sone gjelder også  (og særlig da!) på vei inn til T2 (skiftesonen). 

Unngå farlige situasjoner uten grunn og ta det heller med 
ro og hvil beina litt før løpingen begynner. På løpingen kan 

alle løpe så fort de bare vil!
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Husk at veien ikke er stengt for annen trafikk og vanlige trafikkregler 
gjelder!  Brudd på disse og råkjøring kan føre til tid i straffeboks eller diskvali-
fikasjon. 

Funksjonærer er flaggvakter uten politimyndighet.

Løypen går ned Sognsveien til Carl Kjelsens vei til Maridalsveien og inn til 
Skar, innerst i Maridalen, for vending og samme vei tilbake.

Sprint distanse kjører samme trase tilbake. Olympisk distanse kjører tilbake til 
Brekke for vending. Etter vending kjører man tilbake igjen til Skar vender her, 
og returnerer igjen til arena på parkeringsplassen.
Avstigning sykkel ved dismountline.

Vendepunkt Brekke for olympisk distanse : 

 Mountline :
Gå på sykkel etter linjen: Det må være minst en berøring fra 
utøveren i bakken etter linjen. Hvis ikke kontakten 
finner sted, regnes det som uriktig påstigning.

 Dismountline :
Gå av sykkelen før linjen: Det må være minst en berøring av 
utøverens fot i bakken før linjen. Hvis ikke kontakten
finner sted, regnes det som uriktig avstigning.
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LØPING
Løpingen går rundt Sognsvann mot klokken. Kort distanse løper 1 runde og 
lang distanse løper 2 runder. Ved inngang til arena etter 5 km deler løpeløypa 
seg. De som skal løpe 1 runde løper inn til arena og mål.
De som skal ut på runde 2 løper over broen og en ny runde rundt sognsvann 
og deretter inn til arena og mål

Side �13

powered by



STARTNUMMER / BRIKKE
Tidtakingsbrikke festes rundt en av ankelne og skal være der hele tiden.
NO CHIP = NO TIME!
Denne brikken er stafettpinnen for stafettlagene. 
Veksling foregår på skifteplass i skiftesonen.
Annet vekslingssted vil medføre diskvalifikasjon.
Brikke leveres tilbake i målområdet.
Ikke tilbakelevert brikke resulterer i gebyr 
(kr 500,-).

Dersom man henter startkonvolutt og velger 
å ikke stille til start, må  brikken leveres 
tilbake innen tre dager til Race Tracker:

 
RaceTracker AS
Øvre Lundenvei 12
3215 Sandefjord

Startnummer skal være synlig på sykkel i 
skiftesonen når du går til svømmestart.
Startnummer tas på etter svømming. 
Startnummer skal være synlig på ryggen på 
sykkeletappen og bæres i front under løpin-
gen. (det er derfor lurt å har festet nummeret i et starnummerbelte eller en 
strikk slik at du slipper å bruke mye tid på dette). 
Selges ved henting av startnummer på Sport1 og på arena. 

FOTOGRAF
Ha startnummer godt synlig og smil til de 4 fotografene som er 
plassert rundt i løypen. Samt fototelt ved målgang. Bildene kan 
du finne her og har rimelige priser, fra kr 65 :

http://www.sportograf.com/en/shop/event/4041-Oslo-Triathlon-2017
 
SKIFTESONEN
Det er 5 åpninger i skiftesonen.

1. Innsjekking ( samme åpning for utsjekk – husk startnummeret ditt når du 
skal inn )

2. Inn til T1 ( etter svømming )
3. Ut av T1 ( til sykkel )
4. Inn T2 ( etter sykkel )
5. Ut T2 ( til løp )
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Ved innsjekking vil vi sjekke at din sykkel har fungerende bremser. Ha hjelmen 
stroppet fast på hodet når du sjekker inn. Dette er påkrevet.
Du skal også vise frem startnummer. Startnummer må du ha for å gå inn og ut 
av skiftesonen. Med unntak av når du skal til start.
Din plass er markert med startnummer.
Det er ikke tillatt å oppbevare bager eller lignende under sykkelen i skifteso-
nen. Disse må merkes med bagasjelapper og lagres langs gjerdene på kanten 
av skiftesonen. Ved henting av bager og sykkel etter triatlonen må startnum-
mer fremvises.

Ta hensyn til andre deltagere rundt deg og ha det ryddig.
Husk å ta med deg våtdrakt, utdelt svømmehette og svømmebriller til start. Ar-
rangørens svømmehette må benyttes.

Etter endt svømming skal hjelm settes på hodet og festes før du tar i sykkelen. 
Startnummer tas på, nummer på ryggen.
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Påstigning sykkel er etter markert linje - mountline (grønn).
Avslutning sykkel er ved samme markerte linje/dismountline (rød).
Etter sykling :
Har du fått tid i straffeboksen skal dette gjennomføres før du går inn i skifteso-
nen. Det er deltakers eget ansvar å sjekke om nummeret står på tavla og 
stoppe i straffeboksen (Penalty Box).

Ut på løping skal startnummer være på magen. Det er ikke tillatt å løpe i bar 
overkropp.

Vær høflig og oppfør deg skikkelig mot dommere og funksjonærer.

Sykkel skal plasseres i stativet før hjelmen taes av og du begynner løpingen.

DRIKKESTASJONER 

Det vil være 2 drikkestasjoner under løpingen på km 0,2 og 3,2 (på andre 
runde km 5,2 og 8,2. Hvor det serveres sportdrikk fra vår offisielle leverandør 
SPONSER SPORT FOOD og vann. 

Det serveres også drikke i målområdet, frukt, mat og litt sportsbarer.
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STAFETT

Triatlon stafett er en lagkonkurranse for 3 personer i Sprint distanse.
Det er den perfekte utfordring for venner, bedrifter og lag, hvor deltagerne be-
hersker forskjellige idrettsgrener. Hvert lag består av en svømmer, en syklist 
og en løper. Det er brikken som er stafettpinnen og neste deltager skal vente 
på sin henviste plass hvor veksling skal skje. Ettersom det er svært fullt i 
skiftesonen anmoder vi om at bare den personen av et lag som skal veksle 
neste oppholder seg her. Vanlige regler gjelder også stafetten. 

Start kl. 13:15 

SUPERSPRINT AKVATLON
Ettersom det ikke er praktisk mulig for oss å arrangere et fullverdig Super-
Sprint triathlon distanse innenfor de rammer og retningslinjer NTF har lagt til 
grunn for syklingen, har vi besluttet å tilby våre yngste triatleter en Super-
Sprint Akvatlon, dvs. svømming + løping.

SuperSprint er forbeholdt ungdommer i alderen 13 – 17 år. Distansen er 
400 meter svømming og 5 kilometer løp. Som vil foregå i løypene for Sprint og 
Olympisk men med tilpassede distanser.

Start kl.13:25

BARNETRI-AKTIVITET
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Årets tilbud til barn vil være en triatlon aktivitet, hvor man kan prøve seg frem i 
sporten på egne premisser og gjennomføre sitt første «triatlon» hvis man 
ønsker det. Tilbudet er tilgjengelig for barn mellom 6-12 år.

Svømmingens lengde er valgfri 25M og 50M og man kan ta flere runder om 
man ønsker det.  Vannet har en dybde på ca. 50 cm frem til 25M. Armringer 
etc. er tillat.

Skiftesone blir gressletten ved øya som skiftesone  man sykler en runde mot 
NIH og ned mot sandvolleyballbanen og tilbake til skiftesonen, hvor man setter 
fra seg sykkelen og løper i MÅL hvor det venter en liten premiepose. 

Vi vet at det er mange foreldre som gjerne vil følge sine håpefulle på barneak-
tivitet og samtidig delta selv, og vi har derfor lagt tidspunktet til aktiviteten slik 
at de fleste kan få det til, men dessverre ikke alle.

Det vil  ikke bli praktisert fellesstart, men rullerende start mellom:    
kl.12:00 - 12:15, aktiviteten er  ferdig ca. kl. 12:30  

SØPPEL
Sportsklubben Rye og Oslo Triatlon ønsker å ha en miljøvennlig profil. Dette 
betyr at vi ikke godtar at det kastes søppel i og rundt omgivelsene for 
arrangementet.

Blir du observert i å kaste søppel  i løypen utenom kastesonene vil du bli 
diskvalifisert.

MAT / SERVERING
Der serveres noe å spise, frukt og drikke i målområdet. 
I tillegg er det en kafé på området hvor man kan få kjøpt kaffe, vafler, brus, 
pølser og annet.

WC / GARDEROBER
Det vil være to tilgjengelige garderobetelt (herrer/kvinner) som åpner kl. 06:30. 
Dessverre er det ikke dusjer tilgjengelig i år, men Sognvann står til disposisjon 
;-) 
WC vil være tilgjengelig på arena og finnes også i området ved Sognsvann.

Side �18



Premieutdeling/T-skjorte/Medalje/Diplom/Resultatservice
Resultatservice etter rittet på nett og på resultatkiosk i målområdet.

Resultatene fra Oslo Triatlon finner du her:
http://my6.raceresult.com/66718/results?lang=en

T-skjorte og medalje utleveres etter målgang. 
Diplom skrives ut av den enkelte fra egen PC/Mac fra resultatliste.
Premieutdeling vil foregå i henhold til programmet. 

Premier til de 3 beste Menn/Kvinner i Olympisk/Sprint distanse
Samt beste herrelag stafettlag, beste rene kvinnelag, og beste mix lag. 
 
NB! Premier ettersendes ikke og deltaker må være tilstede for å få overrakt 
premie.

I tillegg vil det være flere premier vi deler ut ved premiedryss til de oppmøtte 
fra våre sponsorer og samarbeidspartnere, publisert på egen liste på Race 
Day. Blir ikke disse hentet ved opprop av speaker vil vi måtte trekke annen 
vinner.

Side �19



LYKKE, LYKKE  TIL !
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