Lue säännöt huolellisesti läpi ennen niiden hyväksymistä.
Ilmoittautumis- ja kilpailusäännöt Kuopio Triathlon 2019
Ilmoittautuminen ja maksaminen
Ilmoittautuminen suoritetaan järjestelmän kautta pankki- ja luottokortilla maksettaessa.
Liikuntaseteleillä maksettaessa ilmoittautuminen tehdään myös järjestelmän kautta
kilpailun-järjestäjältä saadulla alennuskoodilla. Onnistuneen ilmoittautumis- ja maksutapahtuman
jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Säilytä viesti itselläsi, sillä sitä kautta pääset itse
muuttamaan mm. yhteystietojasi.
Osanoton peruutus ja tietojen muuttaminen
Noudatamme triathlonliiton kilpailunjärjestäjän ohjeistusta peruutustapauksissa. Ostamalla
peruutusturvan voit peruuttaa osallistumisen viimeistään 24 h ennen kilpailusi alkua. Saat takaisin
osallistumismaksun kokonaisuudessaan ( 100% ) pl peruutusturvamaksun ja toimitetut lisäpalvelut (
esim ostetut ruokailut ). Muussa tapauksessa osanoton peruutus sairastumisen tai muun pakottavan
syyn vuoksi on mahdollista 7 vrk ennen kilpailua. Palautettavan maksun suuruus on 50 %
osanottomaksusta ja ei koske toimitettuja lisäpalveluita ( esim. ostetut ruokailut ).
Osallistumista ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ja eikä siirtää seuraaville vuosille.
Saat sähköpostiisi vahvistusviestin yhteydessä linkin, jonka kautta pääset muuttamaan tarvittaessa
omia tietojasi (mm. yhteystiedot). Muutokset tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa.
Liikuntasetelit ja laskulla maksaminen
Maksaminen Enderedin Virikesetelillä, Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Smartum Saldo
Ennakkomaksuna ja Sporttipassilla sekä Enderedin verkkomaksulla onnistuvat. Voit maksaa
osanottomaksun osittain tai kokonaisuudessa em maksutavoilla. Muilla liikuntaseteleillä ja
vastaavilla maksutavoilla ei voi maksaa osallistumista. Ohjeet maksamisesta
www.kuopiotriathlon.com/Liikuntasetelit. Yritykset ja yksityiset henkilöt voivat maksaa myös
laskulla. Maksamisesta ota yhteyttä kanslia (at) kuopiotriathlon.com.
Lisenssi
Kilpailuihin ei tarvitse olla erillistä lisenssiä. Kuopio Triathlon on kansallinen triathlonkilpailu, jonka
osallistumismaksu sisältää Suomen Triathlonliiton rekisteröitymismaksun (5€).
Peesaus
Kuopio Triathlonin kaikissa lähdöissä on peesikielto.
Osanottojamäärä
Kilpailunjärjestäjä on rajannut osanottajamäärät. Kuntosarjoihin voi osallistua maksimissaan 200,
kilpasarjaan maksimissaan 200 ja lasten triathlon maksimissaan 100 kilpailijaa. Viestijoukkue
luetaan yhdeksi osallistujaksi.
Sarjat ja palkinnot:
Kuopio Triathlon RINTTI ja KUNTO lähdöissä ovat ikäluokat U15, U17, U19 sekä aikuiset.
Kilpasarjassa on Yleinen sarjan lisäksi ikäluokat alkaen 30 vuodesta sekä nuorten luokka U19.
Ikäluokka määräytyy syntymävuoden mukaan eli jos olet esim. 49-vuotias, mutta täytät
kilpailuvuonna 50, sinun tulee ilmoittautua 50-59-vuotiaiden sarjaan. Ikäluokat ovat
poikkeuksellisesti 10 vuoden välein
Kuopio Triathlon RINTTI ja KUNTO lähdöissä palkitaan mitalein nopeimmat sarjoittain.
Lasten sarjassa ei ole palkintoja.
Yleisen sarjan kolme nopeinta palkitaan tavarapalkinnoin. Nopein viestijoukkue palkitaan
kilpasarjassa tavarapalkinnolla. Ikäluokkien nopeimmat ( voittajat ) palkitaan tavarapalkinnoin ja

kolme parasta mitalein.
Keskeisimmät osallistumiseen liittyvät ohjeet ja säännöt
Ilmoittautumisesi on virallinen silloin, kun olet saanut vahvistusviestin, osallistumismaksu on
suoritettu sekä kaikki järjestäjän vaatimat tiedot annettu. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen
oikeellisuudesta kilpailutapahtuman hetkellä. Yhteystietojen muuttuessa ilmoittautumisen ja
tapahtuman välisenä aikana, on osallistuja velvollinen muuttamaan tiedot oikeaksi. Ilmoittautujan
yhteystietoja voidaan käyttää järjestäjän sekä yhteistyökumppaneiden tiedottamiseen. Järjestäjä ei
koskaan luovuta tietoja suoraan kolmannelle osapuolelle.
Järjestäjä ilmoittaa viralliset aikataulut ja ohjeet nettisivuilla osoitteessa www.kuopiotriathlon.com
14 vrk ennen kilpailua. Tätä ennen ilmoitetut ohjeet ja aikataulut ovat viitteellisiä ja ne voivat
muuttua. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista muutoksista kilpailijalle aiheutuneista kuluista.
Et tarvitse erillistä lisenssiä
Kuopio Triathlon kuuluu antidoping sääntöjen piiriin. Lisätietoja www.antidoping.fi
Varmista osanottosi kilpailukansliassa ennen kilpailua. Samalla saat kilpailumateriaalin. Jokainen
kilpailija on velvollinen osallistumaan kilpailuinfoon.
Kilpailija on velvollinen kaikissa sarjoissa tutustumaan reittiin ennakolta siinä määrin, että pystyy
suorittamaan reitit opasteiden mukaisesti. Merkatulta reitiltä poikkeaminen katsotaan
keskeytykseksi. Kilpailun ajanotto toteutetaan sähköisellä järjestelmällä. Kilpailija on vastuussa
ajanottosirun oikeasta, ohjeiden mukaisesta kiinnityksestä. Sijoitus määräytyy kokonaisajan
perusteella. Kokonaisaika määräytyy lähdöstä maalilinjan ylittämiseen. Järjestäjä ei vastaa
mahdollisten väliaikojen oikeellisuudesta tai niiden puutteesta.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Triathlonliiton kilpailusääntöjä. Kilpailijat eivät ole vakuutettuja
järjestäjän puolesta vaan kilpailevat omalla vastuulla. Järjestäjällä on lajiliiton vastuuvakuutus.
Kilpailureiteillä pätevät normaalit tieliikennesäännöt tai ellei liikeenteen-ohjaaja toisin määrää.
Pyörässä tulee olla toimivat jarrut ja kypärän tulee olla ehjä ja CE-hyväksytty. Kilpailija voidaan
velvoittaa korjaamaan havaitut puutteet ennen kilpailua.
Suoritus voidaan katsoa keskeytetyksi, jos maalilinjaa tai saapumista uinti-pyöräily tai pyöräilyjuoksu -vaihtoon ei ole ylitetty erikseen määritellyssä aikarajassa. Kilpailun tuomari tai
lääkintähenkilöstö voi keskeyttää kilpailijan suorituksen tai evätä kilpailijan osallistumisen kilpailuun,
mikäli kilpailijan voidaan katsoa olevan vaaraksi joko omalle tai kanssakilpai-lijoiden terveydelle.
Mikäli kilpailu joudutaan perumaan, keskeyttämään tai siirtämään kilpailun järjestäjästä
riippumattomasta syystä (force majeure), järjestäjä ei ole velvollinen vastaamaan kilpailijalle
aiheutuneista kuluista eikä osanottomaksua palauteta.
Kilpailun järjestäjillä, sekä kuva- ja äänimateriaalin tuottajilla, on oikeus tallentaa ja käyttää
tapahtumasta otettua kuva- ja äänimateriaalia markkinointitarkoituksiin, sekä esittää ja jakaa
materiaalia julkisesti

