
AIKATAULU
klo  9.30 Kuntosarjan kisainfo kilpailijoille
klo 10.00 Kuntosarjan lähtö 
 (uinti 100 m, pyöräily 10 km, juoksu 3 km) 
klo 11.00 Sprinttimatkan kisainfo 
klo 11.30 Sprinttimatkan lähtö 
 (uinti 750 m, pyöräily 20 km, juoksu 5 km)
klo 12.10 Kuntosarjan palkintojenjako
klo 13.30 Olympiamatkan kisainfo
klo 14.00 Olympiamatkan lähtö 
 (uinti 1,5 km, pyöräily 40 km, juoksu 10 km)
klo 14.05  Sprinttimatkan palkintojenjako
klo 18.00 Olympiamatkan palkintojenjako

REITIT
Uinnit Katismaan saaren rannasta
Pyöräily maantiellä, kuntosarjan  
kääntöpaikka Rantatien–Torotien risteys, 
muut Luvalahdentiellä Kepolantien
risteyksen jälkeen
Juoksut pääosin kevyen liikenteen väylää, 
kuntosarja 1,5 km, Sprintti 2,5 km ja 
Olympia 5 km kääntöpaikkaan

KILPAILIJOIDEN PYSÄKÖINTI
Kilpailijoiden ja huoltojoukkojen  
pysäköinti Katinhännän pallokentällä,  
osoite Plaamintie 10.
Opastekyltit ja liikenteenohjaus

KILPAILUTOIMISTO
Ennen Katismaan saaren siltaa.  
Avoinna klo 8–18

Säkylätriathlon 
lauantaina 23.7.2022

YLEISÖPALVELUT

Yleisöpysäköinti on Isosäkylän koulun 
parkkipaikalla, Säkylähallin parkkipaikalla, 
jäähallin parkkipaikalla (Urheilutie 4) ja 
yhteiskoulun parkkialueilla.

Invapysäköintiin osoitetaan muutama
paikka kisatoimiston tuntumaan. 
Huom. ajo-ohje on sama kuin kulku
Kolvaan Kalaan.

Polkupyörille osoitetaan paikka  
Kalasataman vierestä.

Syötävää ja juotavaa sopuhintaan Kolvaan 
Kalan fish & chips -pisteellä sekä Katismaan 
saaressa. Myös Katismaan kahvikärry
saattaa kierrellä yleisön joukossa.

WC:t sijaitsevat Katismaan saaressa,  
vaihtoalueen tuntumassa. 

Juoksu- ja pyöräreiteillä ei ole wc:tä.
Yleisölle on Katismaan saaressa omat 
alueet, joilta pääsee kannustamaan ja myös 
nauttimaan yleisöpalveluista. Myös reitin 
varressa saa kannustaa kilpailijoita.

Turvallisuus Kaikkia tienkäyttäjiä pyydetään 
liikkumaan valppaina, sillä 
kilpailijoita on oheisilla reiteillä n. klo 10–13 
ja 14–18. Järjestäjät asettavat liikenteen- 
ohjaajat suurimpiin risteyksiin, huomio-
kyltittävät muita risteyksiä. 

Kulku Kolvaan Kalan myymälään: 
Lehmuuntien ja Plaamintien kautta. 
Opasteet, VPK ja Sotilaspoliisi ohjaavat.

KULKU KATISMAAN SAAREEN – KILPAILUKESKUKSEN VALMISTELU:
 normaalisti pe 22.7. klo 17 saakka
 *) pe 22.7. klo 17 alkaen moottoriajoneuvoliikenne Katismaan saareen katkeaa
 (Katismaan Saari on muutoin normaalisti auki). Järjestäjät osoittavat lisäksi pysäköinti  
 kielletty -merkein sekä lisäkyltein ne alueet Kalasatamassa, joille ei saa pysäköidä kilpailu-
 tapahtuman valmistelun takia. 
 la 23.7. Katismaan Saaren saunat on varattu kilpailijoille klo 19 saakka, 
 jonka jälkeen myös autoliikenne palautuu normaaliksi.
 *) veneilijöitä pyydetään ottamaan tämä huomioon – kulku laituripaikalle jalkaisin ja  
 mahdollinen lastaus Kalasataman kulmalla – häiritsemättä ammattikalastajien toimintaa.
 Veneiden laskeminen ja nostaminen: Säkylän kunnanviraston rannassa on kisapäivänä  
 hyvä luiska veneen kanssa toimimiseen.

Aikataulu 1.7. / muutokset mahdollisia.
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Kello- ja kultasepäntyöt
Kellot ja korut
Lahjatavarat
Kaiverrukset
Palkinnot

Pyhäjärventie 1 Säkylä
02-867 0076

P.S. Lomailemme lauantait 20.8. asti

Teitä v�ten
Köyliön

Fysioterapia Oy

040 594 7206/Köyliö
045 352 1388/Säkylä

www.koylionfysioterapia.�

• fysioterapia • hieronta
• lymfa • akupunktio • kuntosali
• mm. tukisukkien myynti

Olemme avoinna koko kesän!

Hyvää kesää kaikille ♥

Tapahtumaohje
yleisölle

TERVETULOA!

1. Tule terveenä
2. Huolehdi käsihygieniasta
3. Ota varalta maski mukaan

1. Tule terveenä
2. Huolehdi käsihygieniasta
3. Ota varalta maski mukaan


