
 

 

 

Motion: Förändring av tävlingssträckor och bankontroll 

 

Att anpassa svenskt reglemente till internationellt reglemente gällande 

tävlingsdistanser samt avvikelser på tävlingsdistanser. En tävlingsbana bör 

eftersträva att vara följsam med de geografiska förutsättningar som finns på 

platsen för arrangemanget. 

 

BAKGRUND: 

I svenskt reglemente finns bestämmelser att en given distans ÄR vissa sträckor. 

Vi, Väsby SS Triathlon vill att en distans ska vara: Bestämd, upp till eller inom ett 

spann. Utöver detta vill vi att en tolerans på 10% avvikelse tillåts på 

cykeldistansen. Max 5% på Medel- och Långdistans. 

I nuvarande reglemente kallas en distans för standardlängd. Till detta har 

bestämmelser om tolerans för hur mycket en standardlängd får avvika.  

Max 5% är satt.  

SM, JSM, USM-tävlingar får ha en avvikelse på 2%.  

Avvikelse över 2% på SM-tävlingar ska godkännas av STF´s Tekniska Kommitté. 

Av naturliga skäl blir det snäva max taket för avvikelse mer påtagligt ju kortare 

distansen (sprint och supersprint). Avvikelser blir mindre betydelsefull på 

medeldistans och långdistans.  

Det snäva regelverket gällande avvikelser i reglemente upplever vi, Väsby SS 

Triathlon skapar onödigt krångel för en tävlingsarrangör. Krångel i samband med 

bandragning och bidrar inte på ett positivt sätt till upplevelsen för deltagare på 

tävlingar. I synnerhet inte på tävlingar med SM status.  

Även om inte alla klasser innefattas av 2 % regeln så är det vanligt att alla klasser 

tävlar på samma bandragning om det är samma distans. I realiteten innebär detta 

att alla klasser som tävlar på samma distans påverkas av 2 % regeln. 

Väsby SS Triathlon önskar att en tävlingsbana bör eftersträva att vara följsam 

med de geografiska förutsättningar som finns på platsen.  

Den nuvarande regeln om 5% respektive 2% (SM) avvikelse påverkar cyklingen och 

löpningen mest. De snäva avvikelsereglerna resulterar i att tävlingsbanan många 

gånger får onödiga små ”tarmar” med 180-graderssvängar. Dessa skarpa svängar 

har marginell betydelse för tävlingsmomentet enligt oss. Korta avtagsvägar med 

180-graderssvängar innebär också att en arrangör måste bemanna dessa punkter, 

med funktionärer för att säkerställa att deltagare inte genar. Att behöva avsätta 

en eller två funktionärer för att stå och vakta en kon vid en avsides gata eller 

grusväg är onödigt om det går att undvika. 



 

 

 

Förslaget innebär inte att en bandragning med sk. Hårnålar eller180-
graderssvängar inte får finnas utan förslaget syftar till att underlätta för 
arrangörer att kunna ha större valmöjligheter i val av bandragning.  

För tävlingsarrangörer som för diskussioner med länsstyrelsernas olika 

remissinstanser som utfärdar tillstånd om cykeltävling på väg vill vi med förslaget 

kunna avlasta arrangörer kravet i tävlingsreglementet på nästintill exakta 

distanser. Vidare tror vi att med vårt förslag om lättnader gällande 

standardlängder så öppnar svensk triathlon upp för fler platser i vårt land där det 

blir möjligt att arrangera triathlontävlingar. För deltagare/tävlande så blir 

distanserna unika men lika för alla. 

 

I svenskt reglemente står att läsa idag: 

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor*  

Gren Lång 

distans 

Medeldistans/ 

Dubbel-

olympisk 

Olympisk-

distans 

Sprintdistans Minidistans 

Simning 4 km/3,8 

km 

1,9 km/3,0 

km 

1,5 km 0,750 km max 0,400 

km 

Cykling 120 

km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 

km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och 

ungdomsklasser. Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från 

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas 

av STF:s Tekniska Kommitté. 

Vidare i reglementet under Administrativa bestämmelser går att läsa: 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

7. Bankontroll, uppföljning Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från 

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas 

av STF:s Tekniska Kommitté.  

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet. 

NYTT FÖRSLAG 

Vi vill att Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente anpassas till World 

Triathlon Sport Competition ruels gällande distanser där en distans ska vara 

antingen: Bestämd, upp till eller inom ett spann. Utöver detta vill vi införa:  



 

 

 

En tolerans på 10% avvikelse tillåts på cykeldistansen, förutsatt att tekniska 

kommittén ger sitt godkännande. För Medel- och Långdistans blir denna tolerans 

begränsad till 5%. 

 

Det förslag som vi vill införa och ersätta A. Gemensamma bestämmelser 4.1 samt 

tillägg är som följer: 

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor*  

Gren Simning Cykel Löpning 

Lagstafett 250m till 300m 5km till 8km 1.5km till 2km 

Supersprint-

distans 

250m till 500m 6.5km till 13km 1.7km till 3.5km 

Sprintdistans Upp till 750m Upp till 20km Upp till 5km 

Olympiskdistans 

(Standarddistans) 

1500m 40km 10km 

Medeldistans  1900m till 3000m 80km till 90km 20km till 21km 

Långdistans 1000m till 4000m 100km till 200km 10km till 42.2km 

 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och 

ungdomsklasser. Distanser för cykel får avvika från standardlängd med max 10%. 

Max 5% på Medel- och Långdistans. Avvikelser ska godkännas av STF:s Tekniska 

Kommitté. 

(TILLÄGG) 

Rekommenderade distanser är: 

Gren Långdistans Medeldistans/ 

Dubbelolympisk 

Olympisk-

distans 

Sprint-

distans 

Super-

sprint/Mini-

distans 

Simning 4 km/3,8 km 1,9 km/3,0 km 1,5 km 0,750 

km 

max 0,400 

km 

Cykling 120 km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

 

4.4 Avvikelser från A.4.1 och/eller A.4.2, som arrangör anser vara nödvändiga, 

anmäls och motiveras vid sanktionsansökan. Om simmomentet måste utgå på 

grund av för låg vattentemperatur m.m. (se C.2.2.2) kan detta ersättas av ett extra 

löpmoment (duathlon). Ett sådant alternativ bör förberedas och anges i inbjudan 

och/eller i information. 

Vidare föreslår vi också ändringar under B. ADMINISTRATIVA 

BESTÄMMELSER 7. Bankontroll, uppföljning 



 

 

 

7. Bankontroll, uppföljning  

Distanser för cykelmomentet får avvika från standardlängd med max 10%. Max 5% 

på Medel- och Långdistans. Avvikelser över ovan nämnda procentsatser på SM‐

tävlingar ska godkännas av STF:s Tekniska Kommitté.  

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet. 

 

Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla 

relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen. 

 

MÅL 

Med förändringen i reglementet gällande distanser och avvikelser från 

standardlängd vill Väsby SS Triathlon möjliggöra:  

• Att göra bra tävlingar ännu bättre, genom att tävlingsbanan har som 

huvudsyfte att vara följsam med de geografiska förutsättningarna som finns 

på platsen  

• Skapa förutsättningar för fler platser att arrangera tävlingar på  

• Att tävlingsbanan blir säker för deltagare genom att underlätta för 

arrangörer att välja bort farliga passager eller delar av banan som inte 

lämpar sig för tävling  

• Öka arrangörers möjligheter och flexibilitet gentemot myndigheter gällande 

tillstånd för tävling på väg 

 

/Styrelsen, Väsby SS Triathlon 

Upplands Väsby 2022-01-04 

 

 



 

 

 

 

 

REFERENSER 

Utdrag ur World Triathlon Sport Competition rules 

10.5 Bike: 

a. A 10 % tolerance marginal will be accepted for the distance of the bike segment 

provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle and 

long distance events, this tolerance is limited to 5 %. 

 

15. MIDDLE AND LONG DISTANCE EVENTS 

15.2 Distances: The course should have demanding hills and challenging 

technical aspects. A 5% tolerance margin will be accepted for the distance of the 

bike course, provided it has been approved by the Technical Delegate. 

 

TRIATHLON:  

 Swim Bike Run Minimum age 

required 

Team relay 250m to 300m 5km to 8km 1.5km to 2km 15 

Super Sprint 

Distance 

250m to 500m 6.5km to 13km 1.7km to 3.5km 15 

Sprint Distance Up to 750m Up to 20km Up to 5km 16 

Standard 

Distance 

1500m 40km 10km 18 

Middle Distance 1900m to 3000m 80km to 90km 20km to 21km 18 

Long Distance 1000m to 4000m 100km to 200km 10km to 42.2km 18 

 

 

 


