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Innbydelse til NTNUI Sprinten 2020

NTNUI Svømming har med NSFs godkjenning og etter NSFs lover og regler den glede å invitere til NTNUI
Sprinten 2020. I forbindelse med NTNUI Sprinten avvikles NTNUI Rekrutten som et uapprobert stevne for
rekrutter. Vi starter med NTNUI Rekrutten kl 10, og har 30 min pause før NTNUI Sprinten starter.

Bassenget er 25 meter langt og har 6 baner med bølgebrytende banedelere. Vannet er saltholdig og holder en
temperatur på ca 27-28°C.

Sted
Pirbadet i
Trondheim

Innsvømming og
lagledermøte

kl
09:00

Påmeldingsfrist
1. Mars
2020

Tidspunkt
Lørdag 7. Mars
2020

Stevnestart
kl
10:00

Resultater Livetimting

Øvelsesoppsett NTNUI Rekrutten

Øvelsesnummer Øvelsestittel

1 25m Bryst mix

2 25m Rygg mix

3 25m Butterfly mix

4 50m Fri mix

5 4x25m Medley mix

Aldersgrense for å være med på NTNUI Rekrutten er 8 år og eldre (født 2013 eller tidligere).

https://www.google.com/maps/place/Pirbadet/@63.4402936,10.398317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466d3176369d456f:0xfb599e668a0d2092!8m2!3d63.4402936!4d10.4005057
http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3367


Invitasjon Sprinten 2020.md 24.2.2020

2 / 6

Øvelsesoppsett NTNUI Sprinten

Øvelsesnummer Øvelsestittel Øvelsesnummer Øvelsestittel

1
NTNUI Cup 50m fri forsøk,
herrer

2
NTNUI Cup 50m fri forsøk,
damer

3 100m bryst herrer 4 100m bryst damer

5 100m fri, herrer 6 100m fri, damer

7 50m bryst herrer 8 50m bryst damer

9 Kilomedley, mixed
Mellom Ø9 og
Ø10

Pause 30 min

10 25m fri, herrer 11 25m fri, damer

12
100m Individuell medley,
herrer

13
100m Individuell medley,
damer

14 50m rygg, herrer 15 50m rygg, damer

16 50m butterfly, herrer 17 50m butterfly, damer

18 NTNUI Cup finaler, herrer 19 NTNUI Cup finaler, damer

Aldersgrense for å være med på approbert er 9 år (født 2012 eller tidligere). 9 og 10 åringer blir dømt
slik som junior, men blir ikke rangert etter tid på resultatlistene.

NTNUI Cup: NTNUI Cup består av kvartfinale. Semifinale og finale. Kvalifisering foregår i øvelse 1 og 2.
De 16 beste fra forsøkene går videre til kvartfinale. Fra kvartfinale til semifinale og fra semifinale til
finale velges de 3 beste fra hvert heat.

Kilomedley: Lag består av 5 utøvere, minst to av hvert kjønn. Alle utøvere skal svømme 4 etapper;
butterfly, rygg, bryst og fri. Alle etapper starter fra pallen. Ved ryggstart fra pallen må svømmeren være
på rygg før han/hun bryter vannflaten. Vanlig 15 m regel gjelder for start og vending.

Klasseinndeling

Klasser Herrer Klasser Damer

Senior gutter (født i 2001 og tidligere) Senior jenter (født i 2002 og tidligere)

Junior gutter født 2002 Junior jenter født 2003

Junior gutter født 2003 Junior jenter født 2004

Junior gutter født 2004 Junior jenter født 2005

Junior gutter født 2005 Junior jenter født 2006

Junior gutter født 2006 Junior jenter født 2007

Junior gutter født 2007 Junior jenter født 2008
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Klasser Herrer Klasser Damer

Junior gutter født 2008 Junior jenter født 2009

Junior gutter født 2009 Junior jenter født 2010

Junior gutter født 2010 Junior jenter født 2011

Junior gutter født 2011

Utøvere som er født i 2010 og i 2011 som stiller på approbert del blir dømt som juniorer, men
resultatene blir ikke rangert etter tid og sorteres alfabetisk.

I øvelse 9 Kilomedley stiller alle utøvere i samme klasse.

Premiering
Øvelse 1 og 2 NTNUI Cup

1. plass vinner 30% av all startkontigent i øvelsen i sin klasse.
2. plass vinner 15% av all startkontigent i øvelsen i sin klasse.
3. plass vinner 7.5% av all startkontigent i øvelsen i sin klasse.

Fra semifinale til kvartfinale og fra kvartfinale til finale er det de tre beste som går videre hendholsvis til
semifinale og til finale. Det vil si om man har 4. beste tiden totalt i kvartfinalen, men kommer på 4. plass eller
lavere i sitt heat, så kommer man ikke videre til semifinalen.

Øvelse 9 Kilomedley

Kun premie til 1. plass.

Resterende øvelser

1/3 premiering.

1. plass får gavekort på 100kr.
2. plass får gavekort på 75kr.
3. plass og lavere får gavekort på 50kr gitt at det er nok deltakere for å tilfredsstille 1/3 premiering.

Annen informasjon

Tidtaking
Det blir elektronisk tidtaking under stevnet.

Innmarsj
Innmarsj kun under finaleheatene i NTNUI Cup og under siste heatet i øvelse 9 kilomedley.

Hengende start
Det blir hengende start i NTNUI Sprinten. Det er ikke hengende start under NTNUI Rekrutten.
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Startkontigent
Alle påmeldinger må komme samlet fra klubb. Påmeldinger som ikke kommer direkte fra påmeldingsklubben
blir fakturert med dobbel startkontingent.

NTNUI Rekrutten

100 kr pr. deltaker.
0 kr pr. lagstart.

NTNUI Sprinten

For 9 og 10 åringer: 100 kr pr. deltaker.
Utøvere eldre enn 10 år: 100 kr pr. start.
200 kr pr. lagstart.

Betalingsinformasjon
Faktura sendes i etterkant av stevnet samlet til klubbene.

Påmeldingsfrist
søndag 01.Mars 2020 23:59.

Paller og ryggstarthjelpemidler
Det kommer ikke til å være OL-paller eller ryggstarthjelpemiddel under stevnet.

Påmelding
Påmeldingen må komme samlet fra hver klubb. Enkeltpåmeldinger faktureres med dobbel
startkontigent! Grunnen til dette er å redusere arbeid for påmeldingsansvarlig i vår klubb som jobber frivillig,
sikre at hver klubb har full kontroll på hvem de sender på stevne og for å unngå overaskende fakturaer.
Etteranmeldinger på lagledermøte godkjennes kun hvis det kommer fra lagleder fra klubben utøveren
representerer.

Påmeldingen skal være elektronisk i UNI_P.txt format. Til dette brukes JechSoft Victoria eller nettbasert
påmelding utviklet av NTNUI Svømming. Nettbasert påmelding kan brukes til stort sett alle stevner i Norge.
Nettbaserte påmeldingen er i utviklingsstadiet og vi tar gjerne i mot forbedringsforslag på det.

Primært brukes JechSoft Victoria som verktøy til påmelding i Norge. Hvis din klubb ønsker opplæring i bruk av
dette programmet kan NTNUI svømming hjelpe dere med det.

Etteranmelding
Etteranmelding godtas dersom det er plass i heatene. Dobbel startkontingent for etteranmelding. Hvis
etteranmelding skylles en feil fra arrangøren sin side, så blir starten fakturert med vanlig startkontigent og
ikke etteranmelding.

http://www.jechsoft.no/victoria/
https://balonbal.github.io/dot-slash-victoria/tools/uni_p.html
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Lister
Starlister og heatlister blir tilgjengelig mellom 01. Mars 2020 og 07. Mars 2020 Invitasjon, startlister,
tidsskjema, resultater og persprosenter vil bli publisert på Livetiming , så snart de er klare.

Premiering
1/3 premiering i alle individuelle øvelser bortsett fra øvelse nr 1 og 2. Det benyttes gavekort fra Swimshop
som premie ved 1/3 premiering. Øvelse nr 1 og 2, 50 m fri, inngår i NTNUI Cup. NTNUI Cup premieres med
pengepremier (se tabell over). I øvelse nr 9, Kilomedley stafett, premieres seirende lag (kun en klasse).
Rekrutter som stiller på NTNUI Rekrutten samt årsklasse 2010 og 2011 som stiller i juniorøvelsene på NTNUI
Sprinten får en premie uansett antall øvelser. I tillegg til 1/3 premiering vil det også gis deltakerpremie til
årsklassene 2008 og 2009.

Henting av premier

Rekrutter:

Rekrutter får utdelt diplom og medalje med en gang rekruttstevnet er over. Hvis noen rekrutter ikke får
mulighet til å være med på premieutdelingen, så blir det mulig å hente ut medalje og diplom på to måter. Før
offisielle premieutdelingen kan man be om diplom og medalje direkte hos stevneleder. Etter offisielle
premieutdelingen kan man hente ut premie ved stevnekontoret ved inngangen. Henting av premie må skje
innen en time etter stevneslutt.

Approbert:

Alle som vinner en premie er selv ansvarlige for å komme og hente den ved stevnekontoret. Premien for
Kilomedley utleveres rett etter øvelsen. Vinnere av NTNUI Cup må komme innom stevnekontoret og legge
igjen kontonummeret sitt. Stevnekontoret stenger en time etter stevneslutt. Tidspunktet for stenging blir
annonsert av speaker ved stevneslutt. Henting av premie etter at stevnekontoret har stengt er ikke mulig. Hvis
det oppstår en feil fra vår side (feil premie eller liknende), så kan spørsmål rettes til svomming-
stevne@ntnui.no innen 7 dager etter stevneslutt. Etter det behandles ingen flere saker.

Dommere og frivillige
Alle som ønsker å dømme på NTNUI Sprinen må kontakte dommeransvarlig. Dommeraspiranter kan bare
møte opp på dommermøte, men det foretrekkes at de melder interesse også. Alle som ønsker å være frivillig
under stenvet kan melde et ønske til frivilligansvarlig. Det blir enkel servering for dommere og frivillige under
Sprinten.

Bilder på arrangementet
Vi kommer til å ha egne fotografer på stevnet. Hvis dere ikke ønsker å bli tatt bilde av si i fra til fotografene.
Bildene blir publisert på NTNUI sitt mediearkiv.

http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3367
https://www.mediearkiv.ntnui.no/
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Tilbakemelding
Om du ønsker å gi tilbakemedling på gjennomføringen av stenvet, så tar vi gjerne det i mot her. Det kan være
alt fra forbedringsforslag, klage, ros og så videre. Vi mener at vi alltid kan forbedre oss og gjøre stevnet neste
år enda morsommere og bedre for deltakere, dommere, tilskuere og frivillige.

Kontakt

Rolle Navn Epost Telefon

Stevneleder Pavel Skipenes pavel.skipenes@ntnui.no 915 36 919

Påmeldingsansvarlig Olav Bech Bråten olav.braaten@ntnui.no 902 66 236

Dommeransvarlig Øystein Spangelo oystein.spangelo@ntnui.no 930 08 164

Frivilligansvarlig Ola Martin Tiseth Støvneng ola.stovneng@ntnui.no 936 45 704

Vi ønsker alle klubbene hjertelig velkommen til årets morsomste stevne!

Med vennlig hilsen,
NTNUI Svømming

mailto:svomming-nestleder@ntnui.no

