Miniturnering
Før stævnet













Den arrangerende klub skal anmelde stævnet til svoem, hvor det er vigtigt at det fremgår
om det omhandler kreds 1 eller 2.
Hvis samme klub stiller op med 1. og 2. hold skal der tilsendes to anmeldelsesfilerne til
den afholdende klub – evt. skriv det ud når invitationen til stævnet sendes til de
resterende klubber.
Den arrangerende klub opretter anmeldelsesfilen
Den arrangerende klub sender invitationen ud til de øvrige deltagende klubber i kredsen,
samt den oprettede anmeldelses fil (ligges også ud på svoem.). Gør i mailen
opmærksom på, at der sammen med anmeldelsen skal sendes navne på officials.
Derudover skal det fremgå hvor afmeldingerne skal forgå (I hallen, klubhuset eller andet
sted). Evt. skriv at rettelser/holdkapkort gerne må sendes på mailen indtil aftenen inden.
Derudover skal det gøres klart at fristerne skal overholdes – 10 dage før start skal
anmeldelsen af de respektive hold sendes til den arrangerende klub, samt holdkapkort
skal afleveres til tiden samt rettelser.
OBS der svømmes IKKE med rullende banefordeling. Dette skyldes at der godt kan
tilmeldes ekstra svømmere til hvert løb, men det er ikke sandsynligt at det er samme
klubber og antal i hvert løb. Derfor kan der ikke svømmes på rullende banefordeling.
Oprette stævnet i Grodan.
Tjekke at speaker anlæg mm fungere
Husk at sætte starteren i opladeren, så den er klar til brug.
Skrive til Stinelyngby@yahoo.dk, hvor til medaljerne for det enkelte stævne skal sendes
hen.

Stævnet




Gøre hallen klar til stævnet – stole, borde, computer, skraldespande, håndklæder mm
Pointstillingen skal læses op bagfra fra sidste til første plads
Læse pointstilling op undervejs (gerne efter de første holdkapper, midt i stævnet og
inden sidste holdkap)
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Der er medaljer til nr 1-3 ved hver stævne og 4 stævne gives der yderligere
medaljer/pokal til nr. 1-3. Ved 4 afsnit gives restmedaljerne med til de respektive
klubber, så deltagere fra andre afsnit også kan få.
Køreplan for Grodan pointstilling
1: Generel - løb - ved hvert løb skal der under pointtabel senior stå 1
2: Generel - pointtabel - definer ved tabel 1(vandret) hvor mange point nr.1, nr. 2 , nr.3
osv skal have. sæt hak i : point følger ikke placering når max antal svømmere er nået.
og vælg 1 svømmer max pr. klub pr. løb, hvis kun den bedste svømmer fra hver klub
skal have point.
3:Når i vil se hvordan det går så vælg Point - vælg KLUB,TOTAL,relevnte løbsnumre,
afsnit 1, liste pr. total og Alle poster, så skulle det virke





Køreplan for klub 1 og 2. Hvis en klub deltager med to hold, så ved indlæsning skal det
defineres om det er Sigma 1 eller Sigma 2. Programmet finder selv den klub den tror det
er, men I skal ændre det til i dette tilfælde Sigma 1 eller 2.
Husk at orientere omkring sidste løb (den arrangerende klub bestemmer løbet –
trænerne står for det)

Efter stævnet


Sende resultatfiler til svoem. samt til den ansvarlige fra Regionen.
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