Tävlings-PM
Stockholm Royal Park Aquathlon & Swim söndagen den 5 augusti 2018.
Hemsidorna är:
www.stockholmaquathlon.com
www.stockholmswim.com
Sim-starten är kl. 08:00
Några av 10 000 meter simmarna startar tidigare.

Nummerlappsutdelning:
Anmälan stänger lördag kväll.
Nummerlappsutdelningen är på Villa Källhagen på Djurgården från kl 15:00 lördagen den 4 augusti
samt tidigt på tävlingsdagen vid startområdet.
Vid nummerlappsutdelningen hämtar deltagarna sitt tävlingskit vilket innehåller kuvert med
tidtagningschip, nummerlapp och simmössa.
Tävlingsdagen:
Vi vill att deltagarna anländer till tävlingsområdet minst en timme före start. Den gemensamma simstarten är kl: 08:00. Det är viktigt att alla deltagare läser in sig på simbanan, löparbanan och
växlingsområdet. Information finns på hemsidan.
Ca 15 minuter innan start håller tävlingsledningen en genomgång hur mass-starten kommer att gå till
samt hur löparbanan är utformad och vad man som deltagare ska tänka på under själva loppet.
Vi kommer att ha en separat tidigare start för några av deltagarna på 10 000 m, eftersom flera önskat
att få starta redan 06:30.
Vi har SaferSwimmer™ Floats från International Swimming Hall Of Fame som alla får prova. Gör gärna
en föranmälan till info@stockholmaquathlon.com om ni vill prova bojen. Se ISHOFs hemsida för mer
information, www.saferswimmer.com
Vattnet framför Sjöhistoriska Museet i Djurgårdsbrunnsviken och hela Djurgårdsbrunnskanalen är
avlyst från all båttrafik mellan kl: 06:30 – 10:30.
Starten och simbanan:
Starten är en mass-start där deltagarna startar i vattnet. Eliten är i första ledet, alla andra placerar sig
därefter enligt sin egen förmåga. Det kommer att finnas ett begränsat antal bojar utmed simbanan
för att garantera upplevelsen av Öppet Vatten Simning. Simmarna går i vattnet framför Sjöhistoriska
Museet och ska ha bojarna på sin vänstra sida under hela simningen. När startskottet ljuder simmar
deltagarna rakt över Djurgårdsbrunnsviken mot första bojen, svänger vänster och fortsätter rakt fram
mot 1 km bojen som ligger nästan framför Stockholms Roddklubbs båthus.
Deltagare som simmar 1 km banan svänger till vänster vid 500 meter bojen och återvänder till Simstarten. Går upp ur vattnet framför Sjöhistoriska Museet och tar sig till Växlingszonen.

Deltagare som simmar 2 km banan svänger till vänster vid 1 km bojen och återvänder till Simstarten.
Går upp ur vattnet framför Sjöhistoriska Museet och tar sig till Växlingszonen.
De som simmar 5 eller 10 km fortsätter rakt fram förbi 1 km bojen, under Djurgårdsbrunnsbron,
genom hela Djurgårdsbrunnskanalen, under Lilla Sjötullsbron, svänger vänster vid slutet av kanalen
och återvänder till Sim-starten och går upp ur vattnet framför Sjöhistoriska Museet. De som simmar
10 km simmar två varv av 5 km banan.
Vätskestationer:
Första vätskestationen är vid start/växlings/målområdet framför Sjöhistoriska Museet.
Längs med löparbanan finns det 1 st vätskekontroller där man kan välja mellan vatten och
sportdryck.
Efter roddhuset strax efter 1 km bojen finns en vätskestation för simmarna som simmar 5000 och 10
000 meter. 10 000 meter simmarna passerar vätskekontrollen fyra gånger.
Växlingszonen:
Efter simningen tar man sig upp ur vattnet och in i växlingszonen där man byter om och ger sig ut på
löparbanan. Alla har sin egen plats i växlingsområdet. Det är viktigt att tidtagningschippet sitter på
både under simningen och löpningen. Nummerlappen sätter deltagarna på först när man beger sig ut
på löpningen.
Löparbanan:
En beskrivning av löparbanan finns på vår hemsida. De som springer 7 km springer ett varv, de som
springer 14 km springer 2 varv, de som springer 21 km springer 3 varv.
Målgång:
Vid målgång lämnar alla deltagare tillbaka tidtagningschippet till tävlingsledningen.
Alla är välkomna till prisutdelningen som hålls direkt i anslutning till avslutad tävling.
Varmt välkomna önskar
Tävlingsledningen

