
 

 

	  
Start-‐PM	  Helsingborg	  Triathlon,	  söndag	  13	  augusti	  2017,	  andra	  
upplagan	  

06:00 – 08:00 Utlämning av startkuvert   

06:00 – 15:00 Expo öppet 

Utlämning av startkuvert vid Bunker Bar belägen mitt på Gröningen vid 
start-, mål-, växlingsområde. Observera att utlämningen upphör vid 08:00. 

06:30 – 08:00 Incheckning av cykel  

Incheckningen sker från den södra änden av växlingsområdet. Observera 
att incheckningen stängs vid 8:20. Inget chip – ingen tid! Se till att ha 
godkänd hjälm och fungerande bromsar på din cykel. 

I växlingsområdet finns möjlighet att på egen risk lämna väskor och dylikt. 
Notera att växlingsområdet enbart är öppet för tävlande. Här finns även 
tillgång till toaletter och omklädningstält under tävlingen. 

09:00 -  18:00 Kallbadhuset öppnar 

Som tävlandes har får du tillgång till kallbadhuset fram till stängningsdags 
för 30kr. Här finns omklädningsmöjligheter och duschmöjligheter. 
Observera att badhuset även är öppet för allmänheten efter kl 9:00.  



 

 

Kvarlämnade saker sker på egen risk. Barn under 8 år går in gratis 
tillsammans med betalande vuxen. 

8:00-8:40 Uppvärmning för Olympisk distans/Stafett/motionssprint 

Uppvärmning sker på södra sidan av restaurang Sillen och makrillen. 

08.45 Tävlingsgenomgång 

Samling vid starten för samtliga tävlande för genomgång av 
tävlingsledaren 

08:50 Samling vid starten för olympisk distans/age group olympisk 
distans/stafett 

Start sker från stranden norr om restaurang Sillen och Makrillen 

09.10 Samling vid starten för motionssprint 

Start sker från stranden norr om restaurang Sillen och Makrillen 

9:00 Starttid senior/elit/agegroup i olympisk distans/motion olympisk 
distans/stafett 

9:20 Starttid motionssprint 

Starten är en strandstart vid sandstranden norr om Sillen och Makrillen 

11:30 – 14:00 Utcheckning av cyklar 

Vid utcheckningen lämnas även tidtagningschipen. Chipet är en 
värdehandling och ej återlämnat chip debiteras med 300 kronor. 



 

 

12:00 Prisutdelning Olympisk distans/Age Group Olympisk distans 
och Stafett 

13:00 Sista målgång 

 

KnatteTri 

12.00-12.30 Registrering vid restaurang Sillen och Makrillen 

13:00 KnatteTri startar 

Starten sker från stranden belägen precis norr om restaurang Sillen och 
Makrillen. 50 meter simning, 2000 meter cykling och 500 meter löpning.  

 

  

Cut-off tider 

Vi har tre cut-off tider i denna tävling: 

1.  Kl. 10:05. Efter detta släpps ingen ut på cykelbanan. Detta på grund 
av säkerhetsskäl då de första 500 m av cykelbanan på gröningen är 
relativt smal och därför kommer vi bara att tillåta enkelriktad trafik där. 
De snabbaste tävlande på olympisk distans väntas tillbaka cirka 10:15. 

2.  Kl 11:30. Efter denna tid släpps ingen ut på löpbanan. Detta också 
på grund av säkerhetsskäl rörande cykelmomentet. En del av cyklingen 
sker på avspärrad väg och avspärrningen upphör något senare. 



 

 

3.  Kl. 13:00. Efter denna tid kommer ni att avvisas från 
löpbanan. Detta också på grund av säkerhetsskäl då vårt knattetri 
startar kl 13:00 

 

 
	  	  


