
RACE BRIEF SON 
Supersprintcup 2021

29. Juni 2019



Briefing agenda
• Velkommen 
• Konkurranse jury
• Tidsskjema
• Innsjekk og prosedyrer 
• Trasé
• “Post-Race” prosedyrer
• Værmelding



Velkommen

• Teknisk Delegat : Pernille Dørstad
• Ass. Teknisk Delegat: Monika Magndal
• Hoved dommer: Anders Helland
• Dommer: Margrethe Meo
• Løpsleder: Olav Kyrre Fjeld



Konkurransejury Supersprintcup

• Pernille Dørstad, TD, Leder
• Roger Hallstensen, medlem av Soon Triathlonklubb
• Jan Erik Hylseth, Styremedlem Soon Triathlonklubb



Tidskjema Supersprint
Når Hva Hvor

12:30
13:00
13:15

Skiftesone åpner for Supersprint
Registrering for Race Brief
Race Brief Supersprintcup

Son Torg
Skiftesonen Son torg
Skiftesonen Son torg

14:00 Start Supersprintcup Seilforeningen
Medaljer til alle ved målgang Glenneparken

Tidskjema 
Triatlondagen



Inn i skiftesonen:

• Draktsjekk
• Sykkelsjekk
• Hjelmsjekk
• OBS! Utøver som ikke følger konkurransereglementet

vil få en 10 sekunders tidstraff
• Løpesko plassert korrekt og hjelm på sykkel
• Annet utstyr på sykkel må godkjennes av Hoveddommer innen 10 minutter etter Race 

Briefing (f.ex. Go Pro kamera eller annet utstyr)

• HUSK SYKKELSJEKK FØR INNSJEKK. SE ETTER DETTE SKILTET PÅ TORGET.
• Vær ute I god tid så du rekker sykkelsjekken før innsjekk I skiftesonen.



Utstyr skal være innenfor ditt område
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Sykkelstativ med startnummer

Ditt 
område

54

SykkelenPlastboks



Startprosedyre
• Stupestart
• Starten går etter at TD sier:  ”KLAR”
• Signalhorn eller tilsvarende
• Konkurransen starter

Utøvere som tjuvstarter vil få en tidsstraff på 10 sekunder. 



Tjuvstart prosedyre
Eksempel 1: 
• Gjentagende signal horn
• Kajakker foran utøverne
• Alle tilbake til startlinjen

Eksempel 2:
• Hvis en utøver starter før de andre, mens de andre blir stående. Utøveren som tjuvstarter vil få 

en 10 sekunders tidsstraff. 



Trasé svøm

1 runde
Rød linje er Supersprintcup
Bøyer på høyre skulder
Totalt 375 meter
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Svømmesegmentet

Vanntemperatur: antatt mellom 17-19 ºC
Lufttemperatur: antatt 12-15 ºC

• Vannkvalitet:  Godt under grenseverdier for termostabile koliobakterier per uke 32.

• Passering av bøyer på høyre skulder

• Løft arm ved behov for assistanse

• Svømmeadferd vil bli observert



Sykkelsegmentet
• Informasjonen under gjelder for alle utøvere i Norgescup (Elite, Jr og Age Group)
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Det er ikke lov med noen form for barer på styret. Heler ikke de korte!
Alle kan drafte på alle.
Draft Legal – ingen temposykkel!

NB! Vær oppmerksom på vei tilbake til T2 ved Son Torg.
Krapp venstresving ned mot T2.

Husk at Blålysetatene har forkjørsrett under utrykning, 
selv når du sykler på stengt vei.



Trasé sykkel
•Tre runder – ca 10km 
•Sykkeltrasé er stengt for trafikk
•Husk blålysetatene har forkjørsrett ved 

utrykning
•Vær oppmerksom i rundkjøring etter ca 1 km 

der du skal til venstre. Tilpass farten!

Vending runde 
2-3



Trasé løp
• Du skal ut i bakkant av T2 og til høyre ut på løp!
• Du starter i Storgata og løper 100 meter og tar til venstre ned på

brygga.
• Du løper langs bryggene frem til Hølenselva, over broa og tar første

til høyre etter broa. Nå får du ca en kilometer på asfalt og grus langs
elva opp til snupunktet.
• Det vil bli utdelt armbånd ved vending.
• Du løper nå tilbake til hovedveien, over elva og tar første til høyre på

gangveien langs vannet. 
• Nå har du sjarmøretappen igjen langs bryggene frem til

Glenneparken. 
• Målgang er i Glenneparken.
• Det står funksjonær ved kryss og snupunkt. 
• Rød pil er ut fra skiftesone
• Samme trase til og fra snupunkt!

• NB! Det kan komme biler I løpetrase. Hold til høyre og vær
oppmerksom.



Skiftesone
• Alt brukt utstyr – våtdrakt, svømmebriller, 

svømmehette legges i boksen

• Mount line  (Hvit linje)

• Dismount line (Rød Linje)

• Hjelm MÅ på før utøveren tar sykkelen av 
stativet. 

Regelbruddà tidsstraff
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Straffeboks
• Straffeboksen er tilgjengelig på 

løpesegmentet

• Den står før man kommer inn på 
trebryggen mot mål

• Tidsstraff er 10 sekunder

• Spising og drikking er ikke lov i 
straffeboksen

Ikke avtjent straff = diskvalifikasjon



Faresignal

Faresignal: skarp fløyte ( 3 ganger) og rødt flagg



“Post-Race” prosedyre
• “Mixed Zone” ved utgangen av målområdet
• Deltager medaljer ved målgang
• Skiftesonen åpner for avhenting av utstyr etter at siste

syklist er ute på løp
• Vær forberedt på antidopingkontroll

• Førstehjelp: Røde Kors er stasjonert ved Glenneparken



Race Brief
• Skiftesonen for Supersprintcup åpner kl 12:30

• Race Brief er i skiftesonen kl 13:15. RACE BRIEF ER OBLIGATORISK FOR ALLE! IKKE MISS DENNE.
•
• Vi starter å registrere utøverne for Race Brief kl 13:00. Det gjør vi ved inngangen til skiftesonen. 

• Du MÅ være inne i skiftesonen under Race Brief.

• Pass på å rekk dette. Er du ikke registrert inn i skiftesonen til 13:15 får du start nekt. Å det vil vi ikke:-)
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Værmelding
Fine konkurranseforhold!



Mestring

Fellesskap Begeistring



LYKKE TIL!



Takk for
oppmerksomheten

© Norges Triatlonforbund 2016


