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Pikonlinna SwimRun 17.6.2017 lauantaina Kangasalla

kello 10.00 lähtee Kokeile Swimrun –kilpailu YHTEISLÄHTÖ

kello 12.00 lähtee Pikonlinna Swimrun –kilpailu YHTEISLÄHTÖ

Säännöt

1. Kilpailuorganisaatio

Pikonlinna Swimrunin pääjärjestänä toimii Pedart Oy

Pedart Oy, Savikontie 3, 36110 Ruutana, Suomi

sähköposti: simo.hillo@pedart.fi

puhelin: 0400 594 385



2. Osallistumisehdot

2.1 Pikonlinna Swimrunissa kilpaillaan yksilökisassa ja parikisassa. Osallistujilta vaaditaan uimataitoa.

2.2 Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva vakuutus.

2.3 Osallistumismaksu on sitova. Osallistumismaksusta voidaan palauttaa 75% lääkärintodistusta vastaan 2
kuukautta ennen osallistumista. Osallistumismaksusta voidaan palauttaa 50% lääkärintodistusta vastaan 1
kuukausi ennen osallistumista.

2.4 Yhden joukkueen jäsenen vaihtaminen on sallittua.

2.5 Osallistumisen jälleenmyynti eteenpäin on kiellettyä.

3. Kilpailureitti

3.1 Reitti

3.1.1 Reitti on merkitty ja kilpailijoiden tulee seurata merkittyä reittiä.

3.1.2 Reitin noudattamatta jättämisestä seuraa joukkueen hylkäys.

3.2 Juomapisteet

3.2.1 Reitillä on kaksi juoma- ja huoltopistettä: Santasaaressa ja Pikonlinnan alueella.

3.3 Ensiapupisteet

3.3.1 Reitillä on kaksi ensiapupisteitä, pisteet ovat juoma- ja huoltopisteen yhteydessä

3.3.2 Turvaveneissä on lääkintävarusteita.

4 Varusteet

4.1 Yleistä

4.1.1 Joukkueen on kannettava kaikki varustus lähdöstä maaliin. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta on
seurauksena hylkäys.

4.2 Kilpailunjärjestäjien tarjoama pakollinen varustus

Uimalakki, jota on käytettävä aina uidessa. Uimalakissa on kilpailijanumero.



4.4 Suositeltavat varusteet

juoksukengät jalassa tai vesitiivissä pussukassa, uintikelluke, vetolättärit, uimalasit, märkäpuku

4.5 Kielletyt varusteet

Uintiräpylät ja uintikelluke, joka on kooltaan suurempi kuin 100 cm x 60 cm.

5 Ajanotto

5.1 Ajanotto

Ajanotto toteutetaan sähköisellä Chip –ajanotolla. Ajanottoranneke kiinnitetään nilkkaan, ja kilpailija saa
sen kisakuoressa ilmoittautuessaan kisatoimistoon kisa-aamuna. Ajanottoranneketta ei tarvitse palauttaa,
se jää kisasta kilpailijalle muistoksi. Sähköisen ajanoton tukena ja varmistuksena on käsiajanotto.

5.1.1 Kilpailun suoritusaika lasketaan lähtölaukauksesta maaliin ja pari kilpailussa parin jälkimmäisenä
maalilinjan ylittävästä jäsenestä.

6 Kilpailijoiden vastuut

6.1 Yleinen

6.1.1 Kilpailijoiden tulee tuntea ja noudattaa näitä sääntöjä.

6.1.2 Kilpailijoiden on kunnioitettava muita kilpailijoita, järjestäjiä, katsojia ja kilpailualueella asuvia.

6.1.3 Kilpailijat eivät saa käyttää mitään epäreiluja keinoja etua saavuttaakseen.

6.1.4 Dopingin käyttö on kiellettyä Suomen antidopinglainsäädännön (2015) mukaisesti.

6.1.5 Kilpailijat ovat velvoitettuja auttamaan muita kilpailijoita hätätilanteessa tai kilpailunjärjestäjien niin
pyytäessä.

6.2 Ennen kilpailua

6.2.1 Kilpailijat saavat harjoitella ja tutustua reittiin ennen kilpailua kunnioittaen kilpailualueella asuvia
sekä Suomen jokamiehenoikeuksia. Reittiin on mahdollista tutustua edeltävällä viikolla tai kilpailunaamuna
kello 08.00 – 09.30 välisenä aikana.



6.3 Kilpailun aikana

6.3.1 Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla riskillään, huolehdithan oman vakuutusturvasi kuntoon.
Kilpailunjärjestäjät eivät ole vastuussa mistään kilpailun aikana tapahtuvista onnettomuuksista.

6.3.2 Joukkueet ovat velvoitettuja auttamaan parhaan kykynsä mukaan toisia kilpailijoita, jos he ovat
loukkaantuneita.

6.3.3 Jos joukkue keskeyttää kilpailun, on siitä ilmoitettava välittömästi kilpailunjärjestäjille.

6.3.4 Kilpailijat eivät saa roskata luontoa

6.3.5 Kilpailun aikana parin pitää pysyä yhdessä. Maksimi etäisyys toisistaan on 15m vedessä ja
juoksuosuudella 100 metriä.

7 Säännöt

7.1 Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun johtajasta ja kahdesta kilpailuorganisaatioon kuuluvasta
jäsenestä.

7.1.1 Kilpailun tuomaristo:

Vahvistaa säännöt

Tekee päätöksen protestiin

Tekee päätöksen joukkueen hylkäämisestä

Päättää reitin muutoksista ja sääntömuutoksista

7.1.2 Tuomariston päätöksen tekemiseksi tarvitaan vähintään kahden tuomariston jäsenen yhteinen
päätös.

7.1.3 Kilpailun tuomaristo on oikeutettu käyttämään “maalaisjärkeä” sääntöjen kannalta epäselvissä
tilanteissa. Kilpailutuomariston päätös on lopullinen.

7.2 Protestit

7.2.1 Protesti tulee jättää kirjallisena tunnin kuluessa maaliin tulosta kilpailunjohtajalle.

7.2.2 Protestin tulee sisältää:

Aika ja paikka

Joukkueen numero ja joukkueen jäsenten allekirjoitukset

Joukkueen numero ja nimi, johon protesti kohdistuu

Protestin syy ja jos tapahtumalla on silminnäkijöitä, niin heidän nimet tai joukkueen numero



7.2.3 Jos protesti ei täytä kohdassa 7.2.2 esitettyjä kriteereitä, niin protesti hylätään.

7.2.4 Kilpailutuomariston päätös annetaan tiedoksi asianosaisille niin pian kuin mahdollista.

7.3 Hylkäys

Sääntöjen vastainen rike johtaa joukkueen hylkäämiseen

7.4 Ulkopuolinen apu

Kilpailijat eivät saa ottaa apua muilta ihmisiltä kuin kilpailuorganisaation jäseniltä.

8 Turvallisuus

8.1 Yleiset turvallisuussäännöt

8.1.1 Joukkueen jäsenten on pysyttävä yhdessä koko kilpailun ajan. Maalla edetessään joukkueen jäsenet
eivät  saa  olla  juoksuosuudella  100  metriä  kauempana  toisistaan  ja  vedessä  edetessään  15  metriä
kauempana toisistaan, parikilpailussa voi käyttää uinnissa narua.

8.1.2 Kilpailuorganisaatio voi keskeyttää joukkueen kilpailun, jos he arvioivat, ettei joukkue selviä maaliin
asti johtuen väsymyksestä tai muusta huonosta fyysisestä tilasta, jos parikilpailuissa toinen kilpailija
keskeyttää on mahdollista toisen kilpailijan tehdä kisa yksilökisana loppuun, asiasta tekee kilpailujohtaja
itsenäisen päätöksen kilpailun aikana.

9 Media- ja yhteistyökumppaninäkyvyys

9.1 Sponsorinäkyvyys

Joukkueilla saa olla yhteystyökumppaneiden näkyvyyselementtejä kilpailuvarustuksessa.

9.2 Uimalakki

Kilpailun uimalakki ei saa muuttaa mitenkään ja sitä on käytettävä koko kilpailun ajan.

9.3 Kuvien ja videoinnin oikeudet

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa kilpailuorganisaatiolle oikeuden käyttää kuva- ja
videomateriaalia, joita kilpailuorganisaatio on kuvannut kilpailun aikana. Kilpailuorganisaatiolla on kaikki
oikeus materiaaliin ja se saa käyttää materiaalia vapaasti markkinoinnissa.



10 Sääntöjen hyväksyminen

Osallistumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt kokonaisuudessaan.


