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Magnus Nyberg
RACE DIRECTOR IRONMAN Sweden
It is a great pleasure and honor for me and my team to welcome you to the 9th edition of
IRONMAN Kalmar – the race that has been voted the most recommended IRONMAN race
in the world!
We are extremely excited to be back in full force with an event week full of activities. It
has been two years without triathlon in Kalmar and now the IRONMAN Kalmar team and
the people of Kalmar cannot wait to welcome you all to our beautiful city. Together with
athletes from all over the world you will experience the race of a lifetime on August 20th.
On behalf of myself and the IRONMAN Kalmar team, we wish you all the best with your
final training and preparation. We look forward to celebrating with you as you run down
the magic red carpet on the finish line.
Do not forget to always Race with a Smile!

Det är ett stort nöje och ära för mig och mitt team att välkomna er till den 9:e upplagan av
IRONMAN Kalmar – tävlingen som har röstats fram till den mest rekommenderade
IRONMAN-tävlingen i världen!
Vi är oerhört glada över att vara tillbaka i full kraft med en evenemangsvecka full av
aktiviteter. Det har varit två år utan triathlon i Kalmar och IRONMAN Kalmar-teamet och
kalmarborna ser verkligen fram mot att välkomna er alla till vår vackra stad. Tillsammans
med idrottare från hela världen kommer du att uppleva ditt livs lopp den 20 augusti.
Jag och IRONMAN Kalmar-teamet önskar dig lycka till med den sista träningen och
förberedelserna. Vi ser fram mot att fira tillsammans med dig när du springer i mål på den
magiska röda mattan.
Glöm inte bort! Race with a Smile!

VÄLKOMMEN TILL 2022 IRONMAN KALMAR
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PRAKTISK 
INFORMATION

Live Resultat
Under IRONMAN Kalmar kommer vänner och 
bekanta kunna följa sin deltagares framfart 
genom IRONMAN live tracker online på 
www.ironman.com

Facebook/Instagram
Se till att följa oss på våra Sociala medier: 
Facebook: IRONMAN Sweden (@IronmanSverige) 
Instagram – ironmantrisweden. Här får du den 
senaste informationen, före, under och efter 
loppet.

Information om banorna
Baninformationen finner ni i denna guide och på 
vår hemsida: www.ironman.com/im-kalmar

Avstängningar 
Hela tävlingsbanan är avstängd för trafik under 
hela tävlingen. På ett fåtal platser finns mötande 
fordonstrafik. Håll uppsikt och gå ej över 
markerad mittlinje. 
I händelse av nödfall har utryckningsfordon med 
sirener påslagna alltid fri passage. Vänligen låt 
dem passera dig.

Träning under tävlingsveckan
Träning innan tävlingen på tävlingsbanorna är
tillåten med nedanstående undantag och sker på
egen risk. Vänligen var uppmärksam och tänk på
att vägarna inte är avstängda, simma aldrig
ensam och följ alltid trafikreglerna.
VIKTIGT: Det är förbjudet att cykla på
Ölandsbron. Vill ni cykla på Öland, ta färjan över
eller kör med egen bil.
Det är också förbjudet att simma i hamnen och i
farleden som löper in till hamnen. Här rör sig
fartygstrafik. Det är förenat med livsfara att vara
i vattnet i detta område.

Tävlings Checklista
Följande är en lista av vad vi 
rekommenderar att du har med dig till 
tävlingen. Det understrukna är 
obligatoriskt:
Foto-ID
Tri dräkt/Kläder att tävla i
Nummerlappsbälte
Hjälm
Energi
Solglasögon
Giltig triathlonlicens
Våtdräkt
Cykelskor
Cykel
Liten pump/Co2 pump
Löparskor
Solskydd
Varma överdragskläder
Simglasögon
Cykelverktyg
Vattenflaskor
Reservslang
Strumpor
Keps
Vaseline
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SCHEMA

AKTIVITET
Registrering IRONMAN Kalmar
Registrering IRONMAN Kalmar Mini Tri
Incheckning av Cykel för Kalmar Mini Tri
IRONMAN Kalmar Expo & Merchandise
IRONMAN Kalmar Info Point 
Första start Kalmar Mini Tri 
Förväntad första målgång Kalmar Mini Tri

IRONMAN Kalmar Expo & Merchandise
IRONMAN Kalmar Info point
Registrering IRONMAN Kalmar 
Welcome party at Finish Line

IRONMAN Kalmar Expo & Merchandise
Registrering IRONMAN Kalmar
Registrering IRONKIDS Kalmar
IRONMAN Kalmar Info point
Incheckning av Cykel för IRONMAN Kalmar
Race briefing PRO
Open Presskonferens PRO at Finish Line
Start IRONKIDS

TID
12:00 – 18.00
12:00 – 17:00
12:00 – 18:00
12:00 – 20.00
12:00 – 20.00
18:00
18:50

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
18:00 – 19:30

10:00 – 18:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
14:00
15:00
16:00

PLATS
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Stortorget

Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Stortorget

Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Calmar stadshotell
Stortorget
Kvarnholmen

FREDAG, AUGUSTI 19

TORSDAG, AUGUSTI 18

ONSDAG, AUGUSTI 17
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AKTIVITET
Växlingsområdet öppnar 
Start IRONMAN Kalmar, PRO
Start IRONMAN Kalmar, Age group
IRONMAN Kalmar Info point
IRONMAN Kalmar Expo & Merchandise
Prisutdelning Kalmar Mini Tri Team 
IRONMAN Kalmar vinnare förväntas nå mål 
Presskonferens vinnare 
Bike Check out
Finish line party, Heroes Hour
Målet stänger 

IRONMAN Kalmar Expo & Merchandise
Priscermoni/Kona Awards
Funktionärsfest

TID
05:00
06:55
07:00 – 07:20
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
13:00
15:00
17:30
17:30 – 24:00
22:20 – 23:20
23:20

10:00 – 12:00
12:00 – 15:00
18:00

PLATS
Kvarnholmen
Tullhamnen 
Tullhamnen 
Kvarnholmen
Kvarnholmen
Stortorget
Stortorget
Calmar stadshotell
Kvarnholmen
Stortorget
Stortorget

Kvarnholmen
Kalmarsalen
Kvarnholmen

LÖRDAG, AUGUSTI 20

SÖNDAG, AUGUSTI 21

SCHEMA
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EVENEMANGSOMRÅDE
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Vänligen var uppmärksamma på trafikanvisningar och läs alla vägmärken på plats i Kalmar. Vi ber er 
respektera parkeringsplatser och parkeringsregler. Bilar som är felparkerade kommer att bötfällas 
och i värsta fall bli bortforslade på bilägarens bekostnad.

Parkeringar markerade med ”P” på kartan nedan är rekommenderade platser att parkera under 
tävlingsveckan. Det finns gott om parkeringsmöjligheter vi de temporära parkeringarna hos Kalmar 
Sportcenter och i Kalmarsundsparken. Allt på gångavstånd från tävlingsområdet.



REGISTRERING

ÖPPETTIDER FÖR REGISTRERING:

Onsdag, Augusti 17 12.00 till 18.00

Torsdag, Augusti 18 10.00 till 18.00

Fredag, Augusti 19 10.00 till 15.00
För att registrera dig behöver du ha med 
följande:
• Giltigt identitetsbevis (ID-kort, körkort eller 

pass)
• Giltig triathlonlicens (kan skrivas ut eller 

uppvisas på mobilen). Du kan även köpa 
endagslicens på plats vid registreringen för 
200kr eller förköpa online med QR koden 
nedan. Anmälan Tävlingslicens 2022 
(mittlopp.se)

• QR koden från ditt bekräftelsemail. Detta 
kommer automatiskt att skickas till dig igen 
ca en vecka innan tävlingen.

• Waiver är digital och därmed inget du 
behöver ta med dig.

Vid registreringen kommer du att få 
följande:
1. Den officiella IRONMAN Kalmar 

ryggsäcken
2. Deltagararmbandet – Måste bäras hela 

tiden.
3. Nummerlapp
4. BLÅ cykelpåse
5. RÖD löppåse
6. VIT ombytespåse
7. Simmössa
8. 1 x numrerat klistermärke för hjälmen
9. 1 x numrerat klistermärke för cykeln
10. 3 x numrerade klistermärken för BLÅ, 

RÖD och VIT påse

.

UTHÄMTNING AV NUMMERLAPP

Var medveten om att detta lopp inte förtilldelar startnummer innan registreringen öppnar. 
Startnummer kommer att tilldelas enligt först till kvarn-principen under registreringen på plats.
• AWA Gold och AWA Silver reserveras fortfarande lägre startnummer.
• De top 3 största TriClubs kommer att grupperas tillsammans med pole position.
• Vänligen notera att inga TriClub ändringar på plats kan ändra din placering i växlingsområdet.

Alla deltagare ska ha på sig de officiella deltagarartiklarna som delas ut vid registreringen. Det inkluderar: 
den officiella simmössan, armbandet, klistermärken för cykeln, nummerlapp och tidtagningschip. 

Om du inte har dessa så riskerar du diskvalificering.

ALLA DELTAGARE MÅSTE HA REGISTRERAT SIG INNAN 
KLOCKAN 15.00 PÅ FREDAG DEN 19 AUGUSTI. 

INGEN REGISTRERING ÄR MÖJLIG EFTER DETTA. 

TIDTAGNINGSCHIP DELAS
UT VID CYKEL CHECK-IN.

https://mittlopp.se/anm/licens


RACE BRIEFING
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Race briefingen kommer för 2022 IRONMAN Kalmar att publiceras online på vår Youtube kanal 
under tävlingsveckan. Det är obligatorisk för alla deltagare på IRONMAN Kalmar att ha ta del av 
informationen som delges i den. Vi kommer även att lägga upp den på våra sociala medier och länka 
till den i e-postutskick.
Race Briefing är till för att öka säkerheten för dig och alla atleter som deltar i loppet, vi ber dig därför 
respektera varandra och ta dig tid att lyssna på informationen. 
https://www.youtube.com/c/IMEurope

PRE-RACE INFORMATION

FOTO PACKAGE INFORMATION
Sportograf är stolta över att vara den officiella fototjänsten för er på IRONMAN Kalmar. 

Vi kommer att förse dig med vår "Foto-Flat" som inkluderar ett unikt sätt att återuppleva din 
IRONMAN-upplevelse om och om igen. Paketet inkluderar alla dina fantastiska och personliga 
minnen från banan och mållinjen, landskapet och tävlingsdagens upplevelse som är tagna av vårt 
professionella mediateam. Vi ses i mål!

Beställ dina tävlingsbilder här efter loppet: www.sportograf.com. Om du har markerat i din 
anmälan att du vill se dina loppbilder får du en direktlänk från Sportograf efter loppet. 

Hjälp oss att ta de bästa bilderna av dig: 

• Se till att ha din nummerlapp synlig och klistermärke med startnumret fram på din 
CYKELHJÄLM för att hjälpa oss att identifiera fler bilder på dig! 

• Lägg märke till våra platser för fotografering och le mot kameran – även om det gör ont! 

• Fira när du passerar mållinjen! Oroa dig inte för att din egen klocka, tidtagningsföretaget 
kommer att säkerställa en korrekt registrering av din prestation 

Håll dig uppdaterad och FÖLJ Sportograf på Facebook och Instagram

https://www.youtube.com/c/IMEurope
http://www.sportograf.com/
https://www.facebook.com/sportograf
https://www.instagram.com/sportograf/?ref=badge
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CYKEL CHECK-IN

På fredagen måste deltagarna checka-in följande 
saker I växelzonen:
• Cykel
• Cykelhjälm
• BLÅ cykelpåse
• RÖD löppåse
Det är inte möjligt att Checka-in utan de ovan 
nämnda föremålen.
Notera att det inte är tillåtet att på något sätt 
märka ut sin cykel med ballong eller liknande 
föremål. Tävlingsdomarna kommer att avlägsna 
alla sådana föremål. 
Under cykel check-in och på tävlingsmorgonen 
kommer vår cykel service partner SPORTSON finnas 
på plats i växelzonen för att hjälpa till med mindre 
justeringar och service.
• Växlingsområdet är inhägnad, låst och har 

patrullerande vakter under hela natten.
• Endast deltagare och tävlingspersonal är tillåtna 

att komma in i växelzonen.
Efter 18.00 fredag 19 augusti, är inga deltagare 
tillåtna att beträda växlingsområdet förrän klockan 
05.00 på lördagen 20 augusti. Deltagarna kommer 
att ha tillgång till sina cyklar samt röd och blå påse 
under tävlingsmorgonen mellan 05.00 och 06.30.
Notera att det inte är möjligt att checka-in eller 
registrera sig på tävlingsmorgonen. 
Klistermärket måste placeras väl synligt på 
framsidan av hjälmen:

Klistermärket för cykeln måste placeras väl synligt 
på något av följande vis: 

FREDAG, AUGUSTI  19, 10.00 – 18.00

Numret måste vara synligt under hela 
cykelmomentet och får aldrig övertäckas.
Den BLÅ cykelpåsen är till för cykelutrustning. Vid 
cykel check-in placerar du den BLÅ cykel-påsen på 
det utmärkta påsstället i växlingsområdet. Din plats 
är utmärkt med ditt tävlingsnummer.
Hjälmen MÅSTE placeras i den BLÅ cykelpåsen. 
Hjälmen måste vara CE-godkänd enligt svensk 
lagstiftning. Domare har rätten att avvisa hjälmar 
som inte håller dessa krav. Om hjälmen blir avvisad 
måste deltagaren skaffa en annan hjälm som 
uppfyller kraven för att kunna delta. 
Notera: Endast följande föremål är tillåtna att ha 
kvar på cykeln:
• Cykelskor fastsatta i pedalerna.
• Gels och bars ordentligt fastsatta på cykeln.
• Flaskor ordentligt isatta i monterade flaskhållare 

(Vatten för att fylla flaskor på tävlingsmorgonen 
kommer att finnas i begränsad tillgänglighet I 
växelzonen, fyll med fördel på innan)

Det är INTE tillåtet att lämna någonting bredvid 
cykeln eller på marken. Domare kommer att 
avlägsna alla föremål som inte är ordentligt 
fastspända på cykeln. Alla avlägsnade föremål 
kommer att förvaras i växlingsområdet innan loppet 
och sedan flyttas till Athlete Garden, och kan 
hämtas ut där du hämtar din vita påse efter loppet.
På grund av risken för blåsiga förhållanden så är 
det inte tillåtet att täcka hela sin cykel, det är 
tillåtet att täcka sadel, pedaler och styre.
Den RÖDA löparpåsen är till för din löputrustning. 
Vid cykel check-in måste du placera din RÖDA
löparpåse på det utmärkta påsstället i 
växlingsområdet. Din plats är utmärkt med ditt 
tävlingsnummer
Endast deltagare och tävlingspersonal är tillåtna 
inom växlingsområdet. Av säkerhetsskäl får inga 
skor, hjälmar, RÖD löparpåse eller BLÅ cykelpåse 
avlägsnas från växlingsområdet efter att dom har 
checkats-in. Du kommer att ha tillgång till alla 
dessa saker mellan 05.00 och 06.30 på 
tävlingsmorgonen. 
Klistermärkena för tävlingspåsarna måste placeras 
på den BLÅ cykel påsen, den RÖDA löparpåsen och 
den VITA ombytespåsen inom det markerade fältet 
på påsarna.
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För att ge barn en chans att uppleva hur det är att springa i samma stämningsfulla miljö som under 
IRONMAN Kalmar och för att främja rörelseglädje i alla åldrar anordnar vi nu IRONKIDS. IRONKIDS 
riktar sig till barn mellan 3 och 13 år och är ett ”fun run” vilket innebär att arrangemanget inte 
innehåller något tävlingsmoment eller någon tidtagning. 
Alla som deltar får T-shirt och medalj (Vi reserverar oss för att T-shirt storlekarna kan ta slut. Först 
i kvarn gäller). Vi drar igång IRONKIDS med en energifylld uppvärmning tillsammans.

IRONKIDS äger rum Fredag den 19 Augusti, klockan 16:00

Anmälan sker i registreringen I IRONMAN Expo på Kvarnholmen (Parkeringsplatsen Muren)
Registreringen/Nummerlapputlämningen är öppen på fredag den 19 Augusti mellan 10.00 - 15.00.
Pris: 100 Kr (+8% Active fee)

Klasser (Observera att tiderna kan komma att ändras)
3-5 år (föräldrarna/närstående vuxen springer med): 500 m Start: 16:00
6-7 år: 750 m
8-9 år: 1500 m
10-11 år: 1500 m
12-13 år: 1500 m

LÖRDAG, JULI 6



LOCAL PARTNERS



TÄVLINGSDAGEN

Växlingsområdet öppnar för deltagare 
klockan 05.00 på lördagsmorgonen den 20 
augusti och stänger klockan 06.30.
Endast deltagare och tävlingspersonal 
kommer att ha tillgång till växlingsområdet 
och Athlete Garden. 
Vid registreringen och cykel incheckningen 
kommer du att få din simmössa, din 
nummerlapp och ditt tidtagningschip. Glöm 
inte bort att ta med dig dessa på 
tävlingsmorgonen.
Du måste själv ta med dig den VITA påsen 
med ditt personliga ombyte till det utmärkta 
området för VITA påsar (På vägen till 
Simstarten/Line up) på tävlingsmorgonen. 
Påsarna läggs i de med startnummer märkta 
tunnorna.
VITA påsen måste lämnas in senast 06.45.
Om du har tappat eller glömt ditt 
tidtagningschip på tävlingsmorgonen, 
vänligen kontakta IRONMAN personalen, 
så kommer vi att lösa ett nytt åt dig.
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Cykelmekaniker kommer att finnas på plats I 
växlingsområdet under tävlingsmorgonen för att 
erbjuda sista minuten justeringar och akut 
service.
Det kommer att finnas pumpar tillgängliga i 
växlingsområdet, dessa får användas fram till 
starten. Notera att om du tar med din egen 
pump får du inte lägga ner den i någon av dina 
tävlingspåsar, utan måste antingen ge den till 
någon anhörig eller märkas med ditt 
tävlingsnummer och lämnas på angivit ställe i 
växlingsområdet innan 06.30. Om du väljer att 
lämna din pump kommer den att kunna hämtas 
när du checkar ut din cykel.
Alla deltagare måste lämna Växlingsområdet 
senast 06.30. Om detta inte följs kan det 
medföra ett tidspålägg. 
Det är möjligt för deltagare att byta om i 
växlingsområdet mellan 05.00 - 06.30. Det 
kommer att finnas separata ombytesområden 
för män och kvinnor där nakna ombyten kan 
genomföras.
Alla deltagare måste lämna Växlingsområdet 
senast 06.30 och bege sig till simstarten.

LÖRDAG, 20 AUGUSTI

Du får inte ha på dig nummerlappen I vattnet; denna skall ligga I den BLÅ cykel påsen. Du 
MÅSTE bära din nummerlapp på både cyklingen och löpningen. Nummerklistermärket på 
cykeln är obligatoriskt.
När du går ner till vattnet, vänligen kontrollera att tidtagningschipet är ordentligt fastspänt 
runt din vänstra ankel. Om du mot förmodan skulle tappa det under simningen kan du 
hämta ett nytt i växelzonen. Be funktionär om hjälp.
IRONMAN 2022 tävlingsregler gäller för IRONMAN Kalmar. För information angående 
reglerna som gäller för IRONMAN, vänligen besök denna hemsida. 
http://www.ironman.com/rules-and-regulations
Vanliga tävlingsregler och påföljder, hittar du i denna guide under “Vanliga regler och 
påföljder”.

RULES & GUIDELINES

http://www.ironman.com/rules-and-regulations
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ROKA SIMBANA

Simningen kommer att gå av stapeln i Kalmarsund och består av en en-varvsbana på 3860 meter 
som simmas moturs. Alla deltagare, oavsett starttid, kommer att ha en maxtid på 2 timmar och 20 
minuter för att genomföra simningen.

Simstart
Simstarten på IRONMAN Kalmar är en rullande simstart, detta för att försäkra ett så smidigt och
säkert flöde som möjligt.

Rullande start
Deltagarna kommer att stå i kö och slussas iväg kontinuerligt till simstarten. Den rullande starten 
pågår under 20 minuter vilket är tiden för samtliga deltagare att ta sig ner över startlinjen till 
vattnet. Varje deltagares tid kommer att starta först när denne har passerat tidtagningsmattan vid 
vattenbrynet. Sim line-up (Simstartskön) kommer att vara uppdelad i zoner baserat på deltagarens 
förväntade simtid för den 3,86km långa banan enligt följande:
* 50 minuter
* 1 timme
* 1 timme 10 minuter
* 1 timme 20 minuter
* 1 timme 30 minuter
* 1 timme 45 minuter
* 2 timmar
* 2 timmar 20 minuter

Deltagarna kommer att själv-seeda sig på tävlingsmorgonen till den startzon som de själva anser 
vara bäst lämpad baserat på deras förväntade simtid. Funktionärer och personal kommer att finnas 
på plats vid line-up området med skyltar (med tiderna ovan) och kommer hjälpa till med processen. 
Själv-seedning är inte obligatoriskt men högst rekommenderat då det kommer att gynna dig att 
simma tillsammans med deltagare av samma kapacitet.
Simbanan kommer att stänga 2 timmar och 20 minuter efter att den sista deltagaren har kommit i 
vattnet. Varje deltagare får 2 timmar och 20 minuter på sig att genomföra simningen. Deltagare som 
tar längre än 2 timmar och 20 minuter på sig att genomföra simmomentet kommer inte att få 
fortsätta tävlingen. IRONMAN personal har rättigheten att plocka av deltagare som tar längre tid på 
sig än de utsatta cut-off tiderna (maxtider) från tävlingsbanan.

Simuppvärmning
Det är inte tillåtet att simma i hamnen innan start. Uppvärmning i vattnet är därför enbart tillåten vid 
Kattrumpans badplats en bit ifrån starten. Om du väljer att värma upp i vattnet så gå sedan till 
starten. 
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• Simmössan som du får vid registreringen finns till av säkerhetsskäl, och måste bäras under 
hela simningen. Om du skulle behöva någon form av hjälp så kommer livräddare att finnas i 
vattnet runt hela banan för att hjälpa dig.

• Vattentemperaturen I havet förväntas vara runt 18-22 °C. Vilket innebär att våtdräkt är 
tillåtet och starkt rekommenderat.

ROKA SIMBANA



PREPARE FOR RACE CONDITIONS

2 RACE IN SHORTER EVENTS

3 LEARN ABOUT COURSE DETAILS

4 ENSURE HEART HEALTH

5
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SWIMSMART
TOP 10 CHECKLIST

An open-water swim in a triathlon is substantially different from swimming in a pool. To alleviate stress, it’s 

important  that you arrive on race day healthy, fit and prepared. Here's a top-10 checklist to help get you ready.

Race day should not be your first open water swim. Make
sure some of your training replicates real race conditions,
including water temperature, proximity to otherswimmers,
orientation (includes water clarity, depth  and distance
perception), and wearing awetsuit if needed.

Proper training is the best way to reduce anxiety. It’s also a
good idea to race shorter distance triathlons or single-sport
events (for example, an open water swim event), as well as
join clinics and club activities to prepare yourself foropen
water conditions.

For extra guidance, talk to a coach or your localtriathlon
club.

It’s important to prepare yourself  mentally  as well as
physically prior to race day. Thoroughly review the race
website, event athlete guide and pre-race communication to
familiarizeyourselfwith thecourse.

Keep in mind that every body of water is different—educate
yourself onwater currents andsurfconditions, ifapplicable.

Study the event schedule to plan for optimal arrival and
preparation.

Asanathlete in training, you should taketheproper steps to
assess your healthwith your physician.

The American Heart Association and EuropeanSociety
of Cardiology offer suggestions for cardiac screening of
competitive athletes. These include a physical exam as well
as an assessment of your family history, personal heart
health and may include a recommendation of additional
diagnostic studies. Wherever you live, we recommend you
consultwith your physician beforeyou race.

PAY ATTENTION TO WARNING SIGNS
While training, if you experience chest pain ordiscomfort,
shortnessofbreath,light-headedness (dizziness) orblacking
out, or have any other medical concerns or symptoms,
consult your doctor immediately.

DON’T USE NEW GEAR ON RACE DAY
Focusoncontrolling as manyfactorsasyou canonraceday.

Youshould never raceinequipment you haven’ttrainedin—
this isnot the timeto testnew gear.

Make sure your wetsuit fits properly and that your goggles,  
swim cap and otheraccessoriesworkproperly.

Prepare forthe unexpected with backups ofall your gear.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE VISIT IRONMAN.COM/SWIMSMART – IRONMAN® IS A REGISTERED TRADEMARK OFWORLD TRIATHLON CORPORATION

1 7 WARM UP ON RACE DAY

8 CHECK OUT THE COURSE

9

Arriveearly enoughonraceday foranadequatewarm-up
prior to the start, preferablyin thewater.

If you aren’table towarm upinthe water,spend between 5
and 10 minutesloosening upyour muscleswith armswings
and othergentlemovements. Alightjogorbrisk walk can
alsohelp increasecirculationand prepare your body to race.

Getcomfortablewith thecourseby checking outwater
conditions, the swim entry and exit layouts,as well as turn
buoy colors andlocations.

Take part in the officialpracticeswim ifone is offered.This
provides you anopportunityto getorientedwith the swim
course.

Identify navigation landmarkssuch asbuildingsor
landscape features to use forsighting inevery direction

you’ll beswimming.

S T A R T EASY – RELAX A N D BREAT HE
Follow the race day instructions regarding the swim start
formatthat havebeen provided in the event athlete guide.

For events with a rolling swim start, don’t overestimate your
ability. Please line up in the appropriate position based on
instructionsprovided in theevent athlete guide.

Don’t race at maximum effort from the start -ease intoyour
swim.

Relax and focus on your breathing as you settle into a

In a race setting always stop at the first sign of a medical
problem.

The IRONMAN Competition Rules allow for competitors to
stoporrest atany timeduring the swim.

If you ora fellow athlete needshelp, raiseyour hand to alert a
lifeguard or safetyboat.

Feelfree to hold ontoa staticobject likearaft, buoy, ordock.
As long as you don’t use it to move forward, you won’t face
disqualification.

10
sustainablepace.

BE ALERT AND ASK FOR HELP
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VÄXLINGSOMRÅDET–
T1

När du avslutat simningen kommer du att ta dig till växlingsområdet. Där byter du om till dina
cykelkläder och gör dig redo för den 180 km långa cyklingen.
Direkt efter att du har kommit in i växlingsområdet hämtar du din BLÅ cykelpåse som innehåller
din cykelutrustning från kroken på påsstället. Efter detta sätter du dig på bänken i anknytning till
din påse och genomför ditt ombyte. Särskilt område för deltagare som vill ha avskildhet vid
ombytet, eller som kommer att vara naken under ombytet, finns mellan röda och blå påsarna.
Efter att du har genomfört ombytet packar du ner din våtdräkt och övrig simutrustning i den BLÅ
cykelpåsen. Påsen hänger du sen själv tillbaka igen på samma plats markerad med ditt
nummer. .
Härifrån fortsätter du till din cykel, tar ner den från stället och leder sen cykeln till starten av
cykelmomentet.
Cykelskor måste vara fastsatta på cykelns pedaler eller tas på innan du springer in i
cykelområdet. En skylt med “Shoes on” kommer att indikera vart du senast måste ta på dig dina
cykelskor.
Vänligen notera att innan du tar bort din cykel från cykelstället, måste du ha på dig hjälmen med
hakremmen fastspänd. Hakremmen måste vara fastspänd hela tiden som deltagaren är i
kontakt med cykeln. Om detta inte följs kan det innebära påföljder från tävlingsdomarna. Du
måste vara över cykelpåstigningslinjen innan du stiger på din cykel. Linjen kommer att vara väl
markerad och är placerad precis utanför växlingsområdets utgång.
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Cykelbanan är en platt och snabb bana som tar dig över Ölandsbron till det fantastiska landskapet på Öland. Väl 
tillbaka på fastlandet möter du publikens jubel vid vändpunkten i Kalmar. Fastlandsloopen går genom det böljande 
jordbrukslandskapet norr om Kalmar. Du startar och avslutar cyklingen i växlingsområdet på norra Kvarnholmen.
Kom ihåg att du har det fulla ansvaret för att din cykel är fullt fungerande och säker på tävlingsdagen. Vänligen 
kontrollera att alla mekaniska delar är fullt fungerande och att all utrustning är ordentligt fastspänd på cykeln. Det 
finns vätskestationer var 20:e km. Här finns ett mindre utbud av servicedelar och verktyg om du skulle behöva.
Cykelbanan är sopad före tävlingen men vi rekommenderar att du ser över dina däck och ser till att du har fräscha 
däck. Det finns alltid en risk att det kan förekomma små vassa stenar och annat skräp på vägarna.

Cykelservice
Det kommer att finnas servicebilar cirkulerande runt banan som kan hjälpa dig med mindre mekanisk service tex
punkteringar, kedjebyte etc. Om du behöver cykelservice, se till att ta kontakt med tävlingspersonal så kommer
dom att kunna tillkalla den service du behöver.
På varje vätskestation på cykelbanan kommer det att finnas, slangar och några verktyg för mindre justeringar.
Det kommer även finnas en fast bike service vid Ängörondellen efter 120 km. Vänligen var medveten om att det
är ditt eget ansvar att ta med dig extra slangar, däck, verktyg, etc. på din cykel under tävlingen.
Cykelmekanikerna och verktygen på vätskestationerna är endast en extra service från oss och kommer att
användas på först till kvarn basis.
Du måste alltid hålla dig på höger sida av vägen samt följa väganvisningar och instruktioner från 
tävlingspersonal, domare och polis. Om detta inte följs så kan du bli diskvalificerad från tävlingen.

25

Regler och riktlinjer
Din cykel måste följa IRONMAN 2022 tävlingsregler. Kortfattat så innebär detta att cykeln är tekniskt passande och säker för 
en triathlontävling. Vänligen notera att bromshandtagen måste peka bakåt och att båda bromsarna måste vara fullt 
funktionella. Skivbromsar och diskhjul är tillåtna på IRONMAN Kalmar.

För mer information gällande IRONMAN 2022 tävlingsregler, vänligen besök följande hemsida. 
http://www.ironman.com/rules-and-regulations

Vänligen kom ihåg att cykelmomentet är av time trial karaktär för alla deltagare. All form av drafting är strängt förbjudet. 

Observera att det finns en ”Omkörning förbjuden"-sträcka vid Kläckeberga vid km 130 och km 173 (samma sträcka på 
vägen tillbaka till Kalmar). " Omkörning förbjuden "-sträckan kommer att vara tydligt markerad. Vänligen respektera 
omkörnning förbjudet, det är till för din säkerhet!

Alla tidsstraff utdelade på cyklingen måste utföras under cykelmomentet i något av strafftältet som finns utplacerade på 
cykelbanan.

Efter att du har cyklat de 180 km kommer du in till T2(Växling 2) Du måste hoppa av din cykel innan du passerar tidsmattan 
som är väl markerad med skyltar samt en målad linje. Du leder sedan din cykel tillbaka till cykelstället och hänger tillbaka den
på din plats. Hjälmen måste vara fastspänd på ditt huvud hela tiden som du är i kontakt med din cykel.

Sjukvård under cyklingen
Om du skulle behöva sjukvård under cyklingen kommer det att finnas sjukvårdare cirkulerande på banan under hela 
cykelmomentet samt stationerade ambulanser utmed banan som möjliggör snabb utryckning om det skulle behövas. Ta 
kontakt med någon tävlingspersonal. Dessa hittar du på motorcyklar, i bilar och på varje vätskestation. På varje vätskestation 
kommer det att finnas ett mindre första hjälpen kit, så att du själv kan ta hand om mindre skrapsår och sår.

Sveparbil
Det kommer att finnas sveparbilar på cykelbanan, som kan plocka upp både dig och din cykel om du skulle välja att avbryta 
tävlingen medans du är ute på cykelbanan. Vänligen ta kontakt med tävlingspersonal så kommer dom att instruera dig så att 
du kommer med närmaste sveparbil. Om du inte skulle klara en cut-off tid på cyklingen så kommer sveparbilen att plocka upp 
dig.

Om du är involverad i en olycka med en annan person, dvs. medtävlande, funktionär, åskådare etc, 
var vänlig och stanna kvar på olycksplatsen till dess att polis är på plats och ger andra instruktioner.

CYKELBANA

http://www.ironman.com/rules-and-regulations
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Vätskestationer på Cyklingen 
Du kommer att passera 9 vätskestationer på cykelbanan. Dessa är placerade på följande platser: 
• Färjestaden 12 km
• Mörbylånga 31 km
• Degerhamn 53 km 
• Hulterstad 74 km
• Resmo 93 km
• Färjestaden 109 km
• Kalmar City 122 km (Personal Needs)
• Läckeby 141 km
• Lindsdal 170 km

Funktionärer kommer att dela ut bars, bananer och flaskor med vatten och sportdryck. Du kan 
slänga dina urdruckna flaskor på anvisad plats och få en ny av funktionärerna.

Toaletter är placerade vid samtliga vätskestationer. Om du uträttar dina behov på annan plats än 
dessa kommer du att bli diskvalificerad.
Det är ENDAST tillåtet att slänga flaskor och skräp på dom tydligt markerade platserna vid varje 
vätskestation. Tänk på miljön innan du gör dig av med skräp. Om du inte följer dessa regler 
kommer du att bli diskvalificerad.

När du kommer till vätskestationen, följ flödet och kom ihåg att andra deltagare kommer att vara 
bakom dig.
Förbered dig själv i god tid innan vätskestationen och sakta ner. Funktionärer kommer att räcka 
dig sakerna när du passerar dem. Ropa efter den produkt som du vill ha så att rätt funktionär 
serverar dig.

Följande produkter serveras på vätskestationerna på cyklingen:

• Vatten
• Gatorade Sportdryck
• Maurten Energy Gel
• 226ERS Energy bars
• Bananer

CYKELBANA



FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE VISIT IRONMAN.COM/CYCLESMART - IRONMAN® IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE WORLD TRIATHLONCORPORATION

SAFETY FIRST
• Ride as far to the side of the road as safely possible. Some

situations do require that you safely position yourself on the  road so 
that traffic is unable to pass. This might be when  making a turn or when 
not safe for vehicles topass.

• If riding with other people, make sure you are riding single file  or allowing 
traffic to pass from behindyou.

• When riding in a group, avoid riding in the aerobars unless  you are 
riding in front. Your hands should always be able to  get to the brakes
quickly.

• Taking unnecessary risks might gain you acouple of seconds during
yourride,butitcouldriskyoulosingyourlife.Alwaysridesmart.

10

COMMUNICATE
• Use verbal and hand signals so others know if you are

stopping or turning.

• Make eye contact with drivers and othercyclists.

• While riding, let other athletes know you are passing through  verbal 
communication. Watch for hazards in the road  including potholes, 
debris, or water bottles. Point out and  verbally communicate these 
hazards to those riding and  racing withyou.

• Visually and verbally communicate with the specific volunteer  in the aid 
station you will be taking aid from, letting them  know you are taking aid 
directly fromthem.

9

OBEY THE LAW
• Always stop at stop signs and lights—remember,cyclists

have the same responsibilities asvehicles.

• Know the traffic laws for your area, especially those regarding  riding two 
abreast or single file.

• Know where the vehicles are around you and anticipate that  drivers may 
not seecyclists.

• When passing a parked car or another cyclist, make sure  there is 
enough space to avoid contact.

8

STAY ALERT
• Leave the playlists and podcasts for indoor workouts.

• Don’t use your phone while riding – pull off the road if you  need to 
make a call or send a text.

• Don't take photos and selfies while riding.

• Keep your head up, particularly when riding in a group. Look  at the road 
and the riders around you, not your bike computer.

• Be able to see and hear what is going on around you. When  riding in the 
aerobars, do not look down at the road, lookahead.

• Whenridinginagroup,donotgetfixatedontheriderdirectly infrontof
you. Lookthrough soyou cananticipate any issues beforethey happen,
andhaveanexitstrategy.

• Be easy on the brakes when riding in a group. Ride smoothly, do not
overlap wheels,andalwayscomeuptheinsidelineof apeloton.

• Pay particular attention when approaching aid stations during arace. Do
notridethoughaidstationsin the aerobars.

INFORM OTHERS
• In the event of an incident, someone should know where you  are riding.

• Always carry personal identification with you and emergency  contact
information.

• Carry a cell phone for emergencies.

6

PLAN AHEAD
• Select a route that limits the number interactions with

vehicles – if possible factor in time of day and day of the  week.

• Always obey all traffic signals andsigns.

• Where available, ride in dedicated bike lanes and where other  bikes are 
normally present to ensure vehicles are aware of you.

• Select a ride distance appropriate to yourfitness.

5

SUIT UP
• Always wear an approved helmet in training and racing.  Helmets should 

fit properly without moving around on your  head while riding, and 
remain buckled at all times during  your ride.

• Wear clothing that is designed to function in the weather you  will 
encounter on the ride, and that will help maintain your  core body 
temperature when riding in cold or wet conditions,  even during arace.

• Choose clothing that is visible in low-light conditions.

BE PREPARED TO RIDE
• Carry the appropriate amount of water and nutrition, along  with a way 

to purchase additional supplies if needed.

• Know how to use a tire repair kit and appropriate tools,  and be 
sure to carry them with you.

3

LEARN THE BASICS
• Practice clipping in and out of your pedals, as well asstarting,

stopping, and emergencybraking.

• If you're unfamiliar with shifting gears, practice doing this  in a low-
traffic area.

• Practice riding a straight line, and cornering (right, left,  U-turns).

2

IT STARTS WITH YOUR BIKE
• Your seat and handlebars should be adjusted to the  appropriate

height and reach for you. Work with a fitter  to find your optimal
bike fit.

• Ensure all bolts are tightened properly to avoid coming loose  during the 
ride, and that your brakes and gears are working  properly.

• Keep your bike clean and your chainlubed.

• Use front and rear lights when riding in low light conditions – this may be 
required by law in yourarea.

• Tires should be inflated to the recommendedpressure.

1 7

Completing in a triathlon event requires training on a bike. To be fully prepared, it’s important that you arrive on event day healthy,  fit, 

and equipped with the proper gear. Fitness can be built indoors, but competing with a group requires the ability to ride safely  and

competentlyoutdoors. Readonforanessential checklist togetyoureadyforanytwo-wheeled challenge.

BEFORE YOU RIDE DURING THE RIDE

4
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CYCLESMART
TOP 10 CHECKLIST
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På väg in till andra växlingen kommer du att hoppa av din cykel vid avstigningslinjen, leda din cykel
tillbaka till cykelstället där du hänger upp din cykel på din plats. Du hämtar sedan din RÖDA
löppåse och beger dig till området för ombyte. Där byter du om till din löparutrustning. Du lägger
all din cykelutrustning i den RÖDA påsen, även din cykelhjälm. Cykelskorna måste antingen vara
kvar, fastspända, på pedalerna eller placeras i den RÖDA påsen. Efter att du har bytt om och
packat ner hänger du själv den RÖDA påsen på samma plats markerad med ditt nummer igen.
Särskilt område för deltagare som vill ha avskildhet vid ombytet, eller som kommer att vara naken
under ombytet finns utmärkt på området.
Efter du har gjort detta så lämnar du växlingsområdet och påbörjar löpningen.
Efter tävlingen kommer din BLÅ cykelpåse och RÖDA löparpåse att finnas I växlingsområdet och
kan hämtas tillsammans med din cykel vid cykel ut-checkningen mellan 17.30 – 00.00. Du måste
ha med dig din nummerlapp och ditt tidtagningschip för att kunna checka-ut dina saker.
Alla tävlingspåsar och cyklar måste hämtas innan 24.00 lördag kväll. IRONMAN Kalmar ansvarar
inte för cyklar eller utrustning som inte hämtats innan 24.00.

36
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VÄXLINGSOMRÅDET –
T2 



HOKA LÖPBANA
BESKRIVNING

Banbeskrivning 
IRONMAN Kalmars löpbana är en 42.2 km 
lång bana, bestående av 3,2 varv (du 
kommer att springa sträckan genom Kalmar 
centrum 4 gånger) med målgång på 
Stortorget. Den slingrar sig genom 
stadskärnan för att sedan följa Kalmarsund 
norrut genom villakvarteren. Banan är platt 
och snabb och är väldigt åskådarvänlig.
Efter varje slutfört varv kommer du att få ett 
varvband på din arm för att domare och 
åskådare skall kunna se vilket varv du är på. 
Under löpningen måste du bära din 
nummerlapp synligt och på framsidan. Tröja 
måste bäras under hela löpningen. Kom ihåg 
att en IRONMAN tävling är en individuell 
prestation vilket innebär att inga fordon, 
cyklar eller löpande människor får eskortera 
en deltagare. Du måste neka sådan 
assistans direkt. Annars kan detta ge 
straffpåföljder.
Tävlingspersonal kommer att finnas utmed 
banan för att visa vägen. Vänligen följ alltid 
deras anvisningar.
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INFORMATION
TIDTAGNING & CUT-OFF TIDER
IRONMAN Kalmar är en maximalt 16 timmar 
lång tävling. 
Utöver att behöva slutföra tävlingen måste du 
hålla dig inom följande cut-off tider: 
Simning: 2 Timmar 20 minuter
Simning + Cykling: 10 Timmar
Simning + Cykling + Löpning: 16 Timmar

Notera : På grund av trafikavstängningstider, 
måste alla deltagare, oavsett starttid, hålla 
följande cut-off tider för att få fortsätta 
tävlingen: 
14.30 Färjestaden 110km
21.45 Stortorget (sista varvet på löpningen 
måste ha påbörjats)
Av säkerhetsskäl måste cut-off tiderna 
respekteras. Tävlingsdomare kommer att tala 
om för dig om du inte klarat någon av tiderna.  

Tidtagningschip
Du har fått ditt personliga tidtagningschip med kardborreband när du checkade in din cykel. Sätt 
fast detta på din vänstra ankel med hjälp av kardborrebandet innan simstarten och ha det på dig 
tills du har hämtat ut din cykel.
Om du tappar ditt tidtagningschip, ta kontakt med den första tävlingsdomaren du ser. Deltagare 
behöver ha chipet både för tidtagning men också för att kunna hämta ut sin cykel och RÖDA och 
BLÅ påsar från växlingsområdet. 
Om du väljer att inte starta efter att du har hämtat ditt tidtagningschip måste du fortfarande 
lämna tillbaka ditt chip. Detta görs i samband med att du checkar ut cykeln. 
Efter att du har genomfört IRONMAN Kalmar 2022, måste du lämna tillbaka tidtagningschipet. 
Detta görs vid utgången av växlingsområdet när du checker ut din cykel och tävlingspåsar. Om 
detta inte görs kommer det medföra en straffavgift. 
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Vätskestationer på löpningen
Du kommer att passera 6 vätskestationer på varje varv av löpbanan, ca 2,5km ifrån varandra.

Toaletter kommer att finnas vid varje vätskestation. Använd dessa vid behov! Om du uträttar dina 
behov någon annanstans kommer du att bli diskvalificerad 

Du får ENDAST slänga skräp i soptunnor eller på anvisade skräpplatser. Tänk på miljön innan du 
slänger ditt skräp. Om du inte följer dessa regler kommer du att diskvalificerad.

Följande produkter serveras vid vätskestationerna på löpningen:

• Vatten
• Gatorade Sportdryck
• Red Bull
• Maurten Energy Gel
• 266ERS Energy bars 
• Bananer
• Bullar
• Saltgurka
• Chips
• Citroner
• Cola

Personal Needs

IRONMAN Kalmar erbjuder möjlighet till Personal Needs.
Om du har speciella behov kring energi eller annat du behöver för att klara dig runt banan finns 
möjligheten att använda Personal Needs. Vi registreringen hämtar du ut en påse för cyklingen och en 
påse för löpningen. Här i har du möjlighet att packa det som du behöver vid tävlingen och som du ej 
kan få via de officiella depåerna. Påsarna lämnas av utanför växlingsområdet på anvisad plats på 
tävlingsdagens morgon. 

Vid följande depåer hittar du sedan din påse.
Cykling: Kalmar City 122 km
Löpning: Kattrumpan 

Tänk på att inte lägga något av värde i dina påsar för Personal Needs. Dessa påsar återfås inte utan 
kastas direkt efter avslutad tävling.

Notera: Self Service är inte tillåtet (egen lagning). Endast Personal Needs är tillåtet!

HOKA LÖPBANA
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PRISCEREMONI & 
KVALPLATSALLOKERING

IRONMAN Kalmar kommer att dela ut 45 kvalplatser till 2022 IRONMAN World Championship 
in Kailua-Kona, Hawai'ì.
Anmälningsavgiften för IRONMAN World Championship 2022 måste betalas under IRONMAN 
Kalmar kvalplatsallokering den 21 Augusti, 2022. Betalning är endast möjlig med kreditkort. Inga 
checkar eller kontanter accepteras. Du måste uppvisa giltigt ID.
Kvalplatsallokeringen genomförs i Kalmarsalen på söndagen 21 Augusti kl. 12.00.
Pris: $1100.00 (USD)* + 8 % Active fee +* Hawai`i GE tax rate of 4.712% 
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UPPHITTADE SAKER
IRONMAN Kalmar är inte ansvariga för 
borttappade föremål.
Upphittade saker kan ges till 
tävlingspersonalen som ni hittar runt om 
evenemanget. 
Har du tappat bort något under 
tävlingsveckan är du välkommen till 
informationen där vi tar emot allt som 
har upphittas och som har lämnats in. 
Efter loppet har vi upphittade saker vid 
målgången under prisceremonin. 
Föremål som inte har hämtats efter att 
prisceremonin är över kommer att 
förvaras hos IRONMAN Sweden, tills den 
20 September och kan skickas mot att 
ägaren står för fraktkostnaden. 
Efter den 21 September kommer 
upphittade föremål att slängas.

SÖNDAG, AUGUSTI 21

FESTA VID MÅLLINJEN!
Ögonblicket vi alla har väntat på dom 
sista metrarna efter 3.86 km simning, 
180,2 km cykling och 42,2 km löpning. 
NJUT, Lyssna på publiken, känn alla 
känslor – detta är din dag! Ta vara på din 
plats i rampljuset, posera för kamerorna 
– det kanske blir du som blir 
huvudperson på kvällens sportnytt eller 
som pryder framsidan av race magasinet 
nästa år!

ATHLETE GARDEN
Efter tävlingen kan du slappna av i 
Athlete Garden. Här kommer följande att 
finnas:
• Mat & Dryck
• Massage
• Toaletter & Duschar
• Medicinsk personal

KVALPLATSALLOKERING
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IRONMAN Kalmar kommer att lyda under reglementet som gäller för samtliga IRONMAN
tävlingar 2022. För mer information gällande dessa regler, vänligen besök denna hemsida:
http://www.ironman.com/rules-and-regulations
Svenska Triathlon Förbundet sanktionerar IRONMAN Kalmar och säkerställer att reglerna
efterföljs.
Notera att MP3 spelare och andra elektroniska underhållningsapparater är strikt förbjudna på
tävlingsbanan – Deltagare som bryter mot denna regel kommer att bli diskvalificerade.
Vänligen informera din familj, vänner, coach och supporters att dom inte är tillåtna att följa med
dig runt banan (pacing), och att du inte får ta emot någon form av utomstående assistans. Om
detta inte respekteras så kommer du att få ett tidsstraff.
Av säkerhetsskäl är det oerhört viktigt att en deltagare som beslutar sig för att under någon
tidpunkt avbryta tävlingen (särskilt före, under och efter simningen) informerar
tävlingspersonal om detta omedelbart.
Du förväntas följa anvisningar och instruktioner av samtlig tävlingspersonal, domare och
tävlingsledning. Endast tävlingsdomare har auktoritet att diskvalificera en deltagare och dessa
har auktoritet att göra detta på eget beslut.
All livräddnings- och medicinsk personal har slutgiltig befogenhet och auktoritet att kunna
avlägsna en deltagare från tävlingen om dom anser denne vara fysiskt inkapabel att fortsätta
tävlingen utan att riskera seriösa skador eller dödsfall.
Du är inte tillåten att bruka alkohol eller några illegal, farliga, stimulerande, eller andra typer av
substanser med syfte att förbättra förmåga, dämpa utmattningssymtom eller med andra
syften. Bryts denna regel gäller omedelbar diskvalificering.
Bedrägeri, stöld, odrägligt uppträdande mot funktionärer eller annat osportsligt uppträdande är
grunder till omedelbar diskvalificering och kommer att resultera I avstängning från samtliga
framtida IRONMAN tävlingar.
Om en deltagare beslutar sig för att hoppa av tävlingen under någon tidpunkt är det deltagarens
eget ansvar att rapportera detta till tävlingspersonalen.
IRONMAN Kalmar förbehåller sig rätten att göra regel- och banändringar när som helst så länge
deltagarna är informerade om detta via email och/eller på race briefing.
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IRONMAN Kalmar kommer att lyda under reglementet som gäller 
för samtliga IRONMAN tävlingar 2022. 

IRONMAN 2022 
TÄVLINGSREGLER

http://www.ironman.com/rules-and-regulations


VANLIGA REGLER 
OCH PÅFÖLJDER
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*SUMMERING AV GENERELLA TÄVLINGSREGLER PÅFÖLJDER

Offentlig nakenhet eller blottning DSQ

Nedskräpning utanför dom markerade skräpzonerna DSQ 

Osportsligt uppträdande DSQ och potentiell avstängning

Inte följa korrekt bansträckning DSQ 

Inte använda någon form av tröja på cykling och/eller löpning 1 min Stop-and-Go om direkt åtgärdat, 

DSQ om inte direkt åtgärdat

Acceptera assistans från någon annan än Tävlingsdomare,

Tävlingspersonal eller andra Tävlingsdeltagare i enlighet med

tävlingsreglerna.

Om det är möjligt att åtgärda direkt till 

ursprungssituation ges 1 minut stop and 

go, om inte möjlig att åtgärda gäller DSQ

Att ge en medtävlande komplett cykel, ram, hjul, hjälm, cykelskor,

löparskor eller något annat föremål som resulterar i att den

donerande deltagaren inte kan fullfölja sitt eget lopp.

DSQ av båda deltagarna

Bedrägeri genom att tävla med någon annans startplats, under

felaktigt namn eller ålder, förfalskande av underskrift, eller uppge

falsk information

DSQ och potentiell avstängning

Inte stoppa I nästa straffbox efter att ha blivit tillsagd att göra så. DSQ

Användandet av apparater för kommunikation av distraherande 
slag oavsett typ under tävlingen , inkluderat men inte begränsat till 
mobiltelefon,smartwatch, två-vägs radio.

DSQ

Användandet av någon apparat som distraherar deltagaren från 
att var fullt medveten om sin omgivning, inkluderat men inte 
begränsat till att ringa eller motta telefonsamtal, skicka eller motta 
textmeddelanden, använda sociala medier, fotografera, eller 
använda telefon som cykeldator. 

DSQ

SUMMERING AV SIMREGLER PÅFÖLJDER
Vid våtdräktsförbud får inte kläder användas som täcker någon del

av armen under armbågen och/eller kläder som täcker någon del

av benet under knät.

DSQ

Vid våtdräktsförbud får du endast använda klädesplagg av 100%

textilmaterial (inget gummi eller neopren)

DSQ

Användandet av våtdräkt som är tjockare än 5mm DSQ

Användandet av snorkel DSQ

KORT

KORT



VANLIGA REGLER 
OCH PÅFÖLJDER

*Notera: På grund av Svensk lagstiftning kommer avsiktlig nedskräpning under IRONMAN Kalmar,
leda till omedelbar diskvalificering
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*SUMMERING AV CYKELREGLER PÅFÖLJDER KORT
Drafting 5:00 Minuters tidsstraff

Blockering (cykla jämsides) 1 min Stop-and-Go Tidsstraff

När du blivit omkörd får du inte köra om igen

förrän du har gått utanför drafting zonen.

1 min Stop-and-Go Tidsstraff

När du blivit omkörd, får du inte vara kvar i

drafting zonen i mer än 25 sekunder.

5:00 Minuters Tidsstraff

Om du inte använder tröja eller sporttop under

cyklingen

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Använda tävlingskläder med dragkedja framtill

som är oknäppt under bröstbenet (sternum)

under tävlingen

DSQ om inte åtgärdat direkt

Under hela cykelmomentet måste din hjälm vara

ordentligt fastspänd på huvudet.

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Du får inte bära headset eller hörlurar under

tävlingen.

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Du måste använda hjälm under alla aktiviteter

där du har kontakt med din cykel.

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Du får inte ta dig framåt utan din cykel under

cykelmomentet.

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

*SUMMERING AV LÖPREGLER PENALTIES
Du får inte bära headset eller hörlurar under

tävlingen.

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Om du inte använder tröja eller sporttop under

löpningen

1 min Stop-and-Go om åtgärdat, DSQ om inte åtgärdat

direkt

Använda tävlingskläder med dragkedja framtill

som är oknäppt under bröstbenet (sternum)

under tävlingen

DSQ om inte åtgärdat direkt

Du får inte korsa mållinjen tillsammans med en

icke-deltagare

DSQ

SUMMERING AV VÄXELZONSREGLER PÅFÖLJDER

Du får aldrig blockera andra deltagares framfart 1 min Stop-and-Go Tidsstraff

Du får aldrig röra andra deltagares utrustning 1 min Stop-and-Go Tidsstraff



ANTI DOPING OCH 
SJUKVÅRD
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ANTI DOPING
Ett krav för deltagande i ett IRONMAN® eller 
IRONMAN® 70.3® event, måste alla registrerade 
deltagare veta om och lyda IRONMAN’s Anti-
Doping Regler. 

I enlighet med Anti-Doping reglerna kan alla 
registrerade deltagare komma att bli 
dopingtestade under eller efter tävlingen (in and 
out of competition testing¹) och är alla är syldiga
att lära sig och förstå alla applicerbara regler och 
skyldigheter innan man registrerar sig till 
evenemang (including, without limitation, the 
World Anti-Doping Agency¹s anti-doping rules
governing Prohibited Substances and 
Therapeutic Use Exemptions).

Om man är tveksam, uppmanas du som 
deltagare att ställa frågor och uppsöka råd från 
kvalificerade medicinska exporter.

SJUKVÅRD
Det kommer att finnas sjukvårdsresurser och 
faciliteter runt hela tävlingsbanan. I Athlete 
Garden kommer det att finnas ett stort 
sjukvårdstält med läkare, sjuksköterskor samt 
sjukvårdare som står redo för att ta hand om 
dig efter du har slutfört loppet.

Om du har några hälsorelaterade funderingar 
som du skulle vilja diskutera, vänligen 
kontakta IRONMAN Kalmar via 
kalmar@ironman.com så kommer vi att 
förmedla kontakten till vår Medicinskt 
ansvarige.

Att genomföra en IRONMAN tävling kan skada 
din kropp allvarligt. Var vänlig att alltid tänka 
på att få I dig tillräckligt med vätska både före, 
under och efter loppet då detta är vitalt för 
ditt genomförande av loppet. 

Kom ihåg att du deltar på egen risk och att 
tävlingsarrangören inte kan hållas ansvarig för 
någon skada eller I extrema fall dödsfall under 
tävlingen.

Detta är en långdistanstävling så vi 
rekommenderar dig att delta enbart om du 
har tränat tillräckligt, känner dig frisk och inte 
har några fysiska problem – speciellt med 
vitala organ. Om du tidigare har haft problem 
med oregelbunden hjärtrytm under träning 
skulle vi verkligen rekommendera att du 
uppsöker en specialist för en undersökning 
innan tävlingen.

mailto:joenkoeping70.3@ironman.com
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