Finntriathlon 2019: Ilmoittautumis- ja kilpailusäännöt
Lue säännöt huolellisesti läpi ennen niiden hyväksymistä.

Ilmoittautumissäännöt
Ilmoittautuminen vuoden 2019 Finntriathloneihin alkaa lauantaina 1.9.2019 klo 9.00
Ilmoittautuminen suoritetaan ainoastaan järjestelmän kautta. Voit ilmoittautua useampaan kilpailuun samalla
kertaa. Kerralla voi ilmoittaa vain yhden henkilön. Mikäli haluat ilmoittaa enemmän kuin 5 henkilöä, ota yhteys
info(ät)finntriathlon.fi. Ryhmiä rekisteröidään kilpailuihin osallistujalimiittien puitteissa.
Osanoton peruutus ja tietojen muuttaminen
Ilmoittautuminen on sitova ja osanottomaksua ei palauteta peruutustilanteissa edes lääkärintodistuksella. Saat
sähköpostiisi vahvistusviestin yhteydessä linkin, jonka kautta pääset muuttamaan tarvittaessa omia tietojasi (mm.
yhteystiedot). Muutokset tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa.
Peruutusturva
Ilmoittautumisen yhteydessä voit lunastaa 30€ hintaisen peruutusturvan. Peruutusturvalla voi tehdä muutoksen
tai peruutuksen valitsemaasi kilpailuun. Ilmoittautumisen yhteydessä voi ostaa yhden peruutusturvan per kilpailu.
Peruutusturvan lunastamalla voit tehdä seuraavia muutoksia ennen tapahtumaa, jota peruutus/siirto koskee:
• osallistumisen peruutus on tehtävä viimeistään 36 tuntia ennen peruutusturvan kohteena olevan
kilpailun starttia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@finntriathlon.fi (ilmoita samalla myös
tilinumerosi palautusta varten)
• muuttaa osallistumisesi yhden kerran toiselle henkilölle ilmoittautumisajan puitteissa
• muuttaa osallistumisesi toiseen vuoden 2019 Finntriathlon-kilpailuun ilmoittautumisajan ja
osallistujalimiitin puitteissa. Mikäli muutat kalliimpaan kilpailuun, erotus laskutetaan. Erotus halvempaan
kilpailuun hyvitetään. Kilpailun hintaporras määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin siirto tehdään.
Peruutusturvalla ei voi tehdä siirtoa seuraavan vuoden kilpailuun.

Osallistumisen siirrot ilman peruutusturvaa
Osallistumisen siirtoja voi tehdä ilmoittautumisaikojen ja osallistujalimiittien puitteissa seuraavasti:
• siirto itselle toiseen kauden 2018 tapahtumaan
• siirto toiselle henkilölle samaan tapahtumaan

Siirto tehdään ensisijaisesti täyttämällä siirtolomake https://www.lyyti.fi/reg/Siirtomaksu_Finntriathlon_2019_6222
ja maksamalla siirtomaksu. Mikäli se ei ole mahdollista siirrot tehdään lähettämällä sähköposti
info@finntriathlon.fi ja toimimalla saatujen ohjeiden mukaan.
Siirto tulee tehdä sen kilpailun, josta siirto tapahtuu, ilmoittautumisajan puitteissa. Siirtotapauksissa

huomioidaan normaalit ilmoittautumisehdot, kuten osanottajalimiitti.
Siirto on hyväksytty kun vaaditut tiedot on annettu ja siirtomaksu maksettu.
Osallistumista ei voi siirtää seuraavaan vuoteen.

Jonopaikat
Mikäli jokin/jotkin kilpailu(t) myydään loppuun ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ilmoitamme
jonotuskäytännöistä.
Kun jonopaikkoja jaetaan, ovat etusijalla ne, jotka pyytävät siirtoa toisesta tapahtumasta täynnä olevaan
tapahtumaan.
Maksaminen
Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeen kautta onnistuu vain pankkitunnuksilla tai luottokortilla, jolloin maksu
suoritetaan järjestelmään ja se kirjautuu automaattisesti suoritetuksi. Jos sinulla ei ole käytössäsi verkkopankkia/tunnuksia tai sinulla on muuta huomautettavaa ilmoittautumisessa, ota yhteyttä info(ät)finntriathlon.fi.
Onnistuneen ilmoittatumis- ja maksutapahtuman jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Säilytä viesti itselläsi,
sillä sitä kautta pääset itse muuttamaan mm. yhteystietojasi.

Muut erilliset maksutavat
Hyväksymme toistaiseksi maksutapana vain verkkopankki- ja luottokorttimaksut. Maksaminen liikunta- ja
kulttuuriseteleillä ei ole mahdollista.
Lisenssi ja seuroihin kuuluvien edustusoikeus
Kilpailuihin ei tarvitse olla erillistä lisenssiä. Finntriathlon Joroinen on samalla puolimatkan SM-kilpailu ja Tahkon
täysmatkan kilpailu on SM-kilpailu, joten niiden osallistumismaksut sisältävät Suomen Triathlonliiton
rekisteröitymismaksun (10€). Mikäli haluat tuloksesi viralliseen SM-tulosluetteloon tai osallistut
miesten/naisten yleiseen sarjaan, ilmoita edustamasi Suomen Triathlonliiton alainen jäsenseura. Kaikki
kilpailumme ovat Suomen Triathlonliiton alaisia kansallisia kilpailuja. Mikäli olet ilmoittanut edustavasi Suomen
Triathlonliiton alaista seuraa, on liitolla oikeus tarkistaa edustusoikeutesi (onko seuran ja/tai seuran jäsenien
maksun liitolle hoidettu).

Sarjat ja palkinnot:
Jokaisen kilpailun tiedoissa on tarkemmin määritelty käytettävät sarjat. Ikäluokka määräytyy syntymävuoden
mukaan eli jos olet esim. 49-vuotias, mutta täytät kilpailuvuonna 50, sinun tulee ilmoittautua 50-54-vuotiaiden
sarjaan.
Finntriathlonin tulokset julkaistaan tiedoilla, jotka kilpailija on antanut. Virallisiin puolimatkan SM-tuloksiin
merkitään vain kilpailijat, jotka ovat ilmoittaneet edustamansa Suomen Triathlonliiton alaisen virallisen
jäsenseuran.

Ikäluokissa ja viesteissä palkitaan kilpailusta riippuen 1-3 nopeinta jokaisesta ikäluokasta. Yleisessä sarjassa
palkitaan 3 nopeinta urheilijaa. Rahapalkinnot julkaistaan kunkin kilpailun sivuilla.
Rahapalkinnon saadakseen tulee edustaa Suomen Triathlonliiton virallista seuraa ja sitoutua
Antodopingsääntöihin.

Keskeisimmät osallistumiseen liittyvät ohjeet ja säännöt
•

Ilmoittautumisesi tai tekemäsi siirto 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.

•

Jokainen osallistuja ilmoittautuessaan hyväksyy ja ymmärtää sen, että kilpailutilanne voi kuormittaa
elimistöä poikkeuksellisella tavalla. Tällöin myös ennalta oireeton ja piilevä perussairaus voi aiheuttaa
vakavan riskin. Mikäli sinulla on sepelvaltimotauti, astma, sydämen vajaatoiminta, todettuja rytmihäiriöitä
tai muu perussairaus, joka voi oireilla rasituksessa, keskustele lääkärisi kanssa osallistumisen
aiheuttamista riskeistä.

•

Järjestäjä ilmoittaa viralliset aikataulut ja ohjeet nettisivuilla osoitteessa www.finntriathlon.fi, 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

•

Kaikki Finntriathlon-tapahtumat kuuluvat antidoping sääntöjen piiriin. Lisätietoja www.antidoping.fi

•

Varmista osanottosi kilpailutoimistossa ennen kilpailua. Samalla saat kilpailumateriaalin. Kilpailijan tulee
todistaa henkilöllisyytensä esittämällä virallinen henkilötodistus. 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.

•

Triathlontapahtumien reitit eivät ole tarkkuusmitattuja.

•

Kilpailussa noudatetaan soveltuvin osin ETU:n ja ITU:n kansainvälisiä triathlonin sekä Suomen
Triathlonliiton kilpailusääntöjä, ellei kilpailuohjeessa ole toisin mainittu. Kilpailijat eivät ole vakuutettuja
järjestäjän puolesta, kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. Järjestäjällä on voimassaoleva vastuuvakuutus.
Kilpailureiteillä pätevät normaalit tieliikennesäännöt, ellei toisin ole kilpailuohjeessa mainittu, tai
liikenteenohjaaja 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 pyöräily-juoksu 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 kanssakilpailijoiden terveydelle.

•

Mikäli kilpailu joudutaan perumaan, keskeyttämään tai siirtämään kokonaisuudessaan tai osittain
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

•

Ilmoittautumalla annat tapahtumajärjestäjälle luvan julkaista nimesi, sarjasi ja seuratietosi julkisissa
osallistuja-, lähtö- ja tuloslistoissa.

•

Mikäli vanhempi ilmoittaa lapsensa kilpailuun, myöntää vanhempi luvan julkaista lapsensa nimen, sarjan
ja seuratiedon julkisissa osallistuja-, lähtö- ja tuloslistoissa.

•

Ilmoittautumalla annat tapahtumajärjestäjälle luvan luovuttaa nimesi, sarjasi ja seuratietosi Suomen
Triathlonliitolle, joka tarkastaa Suomen Triathlonliiton alaisten kilpailuiden edustusoikeuden
kilpailijakohtaisesti.

•

Ilmoittautumalla annat järjestäjälle luvan tallentaa ilmoittautumislomakkeella annetut tiedot Lyytin
ylläpitämään järjestelmään, josta niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta tapahtumaaikaisissa onnettomuus- tai sairaskohtaustilanteissa pelastus- ja ensihoitoviranomaisille.

•

Ilmoittautumalla annat tapahtumajärjestäjälle luvan lisätä sähköpostiosoitteesi järjestäjän
jälkimarkkinointirekisteriin. (= Uutiskirjeen postituslista)

•

Mikäli ehdoista on jotain kysyttävää, tai et tahdo luovuttaa ilmoittautumistietojasi julkiseksi (osallistuja-,
lähtö- ja tuloslistat) ota yhteyttä sähköpostitse info@finntriathlon.fi

