Praktisk informasjon

Velkommen til Soon BarneTryathlon 2021
Det er like før vi setter Son på hodet med Soon Tryathlon 2021.
Vi i Soon Triathlonklubb gleder oss til å se deg på start lørdag 24. August.
Det er viktig at du/dere leser denne informasjonen nøye.
Vi gleder oss til å se deg i Son den 21. August!

Om Arrangøren
Arrangør: Soon Triathlonklubb, Dueveien 2, 1555 Son
Race Director Soon Tryathlon: Olav Kyrre Fjeld / tlf 416
29 920

Kjekt å vite
Son sentrum stenges
for all trafikk under
arrangementet.
Det er IKKE tidtagning i
Soon Barnetryathlon.
Alle får medalje!

Følg våre anbefalinger vedr.
parkering!!
Vennligst ikke parker langs veien
mellom Sonstranda og Son
Sentrum!
Røde kors er tilstede

Tider lørdagen
Skiftesonen åpner ca kl 14:30

Oversiktskart Son
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Det er ca 600
meter fra
Sonstranda til
Glenneparken
Det er ca 1 km fra
Son skole til
Glenneparken

VIKTIG
Registrering og tilgang skiftesone
Det er fint om du planlegger slik at du har god tid når du kommer til Son.
For tilgang til skiftesone må du fremvise startnummer. Det blir kontroll av
bremser før barna slipper inn i skiftesonen. Du skal også ha din hjelm på når
du går inn i skiftesonen. Du finner en ledig plass i skiftesonen.
Plasser ditt utstyr slik at det ikke er til hinder for andre utøvere! Det er smart å
plassere sykkel- og løpesko/hjelm/briller slik at du lett finner dette ved skifting.
Obligatorisk Pre-race
Under ”pre-race” (før vi starter) får du informasjon om løyper samt regler som
gjelder under Soon Tryathlon 2019. Dette tar ca 10 minutter. Pre-race foregår
i Glenneparken og er obligatorisk for alle startende.

Barnetryathlon
•
•
•

•
•
•

Barnetryathlon er for de mellom 6 -12.
De deles inn i to grupper. En fra 6-9 (MiniTri) og fra 10-12 (BarneTri).
Barna MÅ være trygge i vannet. Alle barn kan ha med en voksen i
vannet om nødvendig, men vi ser helst at de er svømmedyktige og klarer
seg selv.
Vi har kajakker og egne folk i vannet. Hvert barn kan ha med en voksen
inn i skiftesonen. Men, vi ønsker at de største klarer seg selv.
Alle barna MÅ være med på informasjon om konkurransen før start. Dette
gis i Glenneparken ved skiftesonen ca kl 13:45
Skiftesonen for barna åpner så snart voksenarrangementet er ferdig.

LØYPEINFORMASJON
distansene er etter retningslinjer gitt av NTF
konkurranseregelverk barn og ungdom

Svømming
Svømmingen:
•
Minitri: 25 meter
•
Barnetri: 106 meter
Svømmimngen starter og slutter på innsiden
mellom bryggene til Soon seilforening. Det er
bryggen helt til venstre når du står med ryggen til
seilforeningens hus. Det er vannstart.
Barna skal svømme rett frem fra start og går i
land der båtene legges ut. Dette er godt merket!
Vi har livreddere i vannet, kajakker som ser etter
dere og de minste kan ha med en voksen i
vannet hvis behov. Her skal alle være trygge!
Etter svømmingen løper dere langs brygga ved
Son Torg bort til Glenneparken der sykkelen står
klar. Du er nå i T1 (skiftesonen første gang).

Sykling
MiniTri: ca 800 meter
MiniTri løypa går fra Glenneparken til
Mineparken, og går tilbake til Glenneparken.
Dette er en distanse der de minste får kjenne
litt på det å være med på triathlon :-)
HUSK! Rett etter den siste tranga mot
Glenneparken ligger det et bånd/sperring i
veien. Her skal man av sykkelen (viktig i
triathlon).
Nå er det inn å skifte til joggesko.
Husk denne regelen: Man har ikke lov til å ta
sykkelen ned fra stativet FØR HJELMEN ER
PÅ og festet. Hjelmen skal være på til sykkelen
er tilbake på stativet.

Sykling
BarneTri: ca 3700 meter
BarneTri løypa går fra Glenneparken til
avkjøringen til Son Spa, tilbake til Vittustoppen,
snur og sykler til Son Spa, snur med retur til
Glenneparken.
HUSK! Rett etter den siste tranga mot
Glenneparken ligger det et bånd/sperring i
veien. Her skal man av sykkelen (viktig i
triathlon).
Nå er det inn å skifte til joggesko.
Husk denne regelen: Man har ikke lov til å ta
sykkelen ned fra stativet FØR HJELMEN ER
PÅ og festet. Hjelmen skal være på til sykkelen
er tilbake på stativet.

Løping
MiniTri ca 340 meter løping
Ut av skiftesonen og 100 meter i
Storgata før det skal løpes ned
til høyre mellom
Kystkultursenteret og Galleriet
ogopp på bryggen. Nå skal det
løpes på bryggen forbi Solsiden
til enden av trebryggen.
Herifra går ferden. Så er det
tilbake på brygga helt frem
til målgang iGlenneparken.
Da er det gjort. Gratulerer!

Løping
BarneTri ca 970 meter løping
Ut av skiftesonen og 100 meter i
Storgata før det skal løpes ned til
høyre mellom Kystkultursenteret og
Galleriet, og opp på bryggen. Nå
skal det løpes på bryggen forbi
Solsiden til enden av trebryggen,
videre til venstre på grusen, langs
leilighetene til høyre frm til broen i
enden. Her vender du og løper
tilbake til brygga og målgang i
Glenneparken.
Da er det gjort. Gratulerer!

Vending løp

Velkommen til
Soon Tryathlon 21. August

