
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Efteraar_logo.pdf   1   05-10-2010   19:11:14

InvItatIon
EFTERÅRSSTÆVNE 
26. OKTOBER 2014



SWIM TEAM TAASTRUP
Inviterer hermed til vores traditionsrige og hyggelige Efterårsstævne den 26. oktober 2014 i 
Taastrup Svømmehal.
Stævnets løbsprogram indeholder alle 4 stilarter i 50 m og 100 m., samt 200 fri og 100 IM og 
200 IM.

adresse
Taastrup svømmehal, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Bassin
Stævnet afvikles i 25 m bassin á 6 baner med eltid.

Præmier
Individuelt: Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i årgangsgrupperne og heatpræmier til den bedste i 
hvert heat.
Holdkapperne (løb 7, 8, 17 og 18): Der svømmes i to grupper, idet de 2 ældste individuelle 
grupper udgør den ene og tilsvarende de 2 yngste den anden. Der er medaljer til de 3 bedste i 
hver af disse grupper.

anmeldelsesgebyr
kr. 55,- pr. individuel løb / kr. 100,- pr. holdkap. 
Efteranmeldelse 25 kr ekstra pr anmeldt start
Anmeldelse i andet format end Wingrodan 25 kr ekstra pr. anmeldt start

Betaling
Overførsel til bankkonto: Reg.nr. 5021 kontonr. 0001341164 med angivelses af klubnavn

Forhåndstilmelding
For alle klubber som deltog i 2012 og 2013, kan der forhåndstilmeldes senest den 15. septem-
ber 2014 ved at sende en mail til dan@sttsvoem.dk, med angivelse af ca. antal svømmere, klub 
og tilmeldingsansvarlig. Også her gælder “først til mølle-princippet”

Livetiming
Stævnet kan følges på Livetiming
Antallet af printede programmer vil være få - følg i stedet for stævnet på Livetiming



SWIM TEAM TAASTRUP
tilmelding
Senest 6. oktober 2014. Tilmelding skal sendes til 
dan@sttsvoem.dk i Wingrodan format.
Holdkapopstillinger skal angives i anmeldelsesfilen.

Begrænsning
Hver svømmer må højst deltage i 3 individuelle starter.
Der forbeholdes ret til at begrænse antallet af heats og 
klubber. For ikke forhåndstilmeldte klubber gælder “først-til-
mølle” princippet. Ved for få tilmeldinger forbeholdes der 
endvidere ret til at slå aldersgrupper sammen.

Officials
Hver klub skal stille med en dommer og en tidtager.
Officialstilmelding skal ske senest den 6. oktober 2014 til 
rasmus@sttsvoem.dk
I tilfælde af manglende eller for sen tilmelding forbeholder 
STT sig ret til at afvise klubbens deltagelse.

Bemærk
Deltagelse i den afsluttende holdkap er gratis. Svømmeart 
og regler vil blive oplyst på dagen. Men vi kan love at det 
bliver sjovt.

Gruppeinddeling med årgang

Gruppe  Drenge  Piger
1   00 og ældre  02 og ældre
2   01-02   03-04
3   03-04   05-06
4   05 og yngre  07 og yngre

Øvrigt
Svømmehallen åbner  kl. 08.00
Sekretariatet åbner  kl. 08.00
Holdledermøde   kl. 08.15
Officialmøde   kl. 08.45
Indmarch    kl. 09.50
Stævnestart    kl 10.00
Indsvømning fra kl. 08.30. Hver klub vil modtage 
tilbagemelding og tidsinterval for indsvømningen.

Afmeldinger senest kl. 08.30 til sekretariatet
Ændringer i holdkapper senest kl. 09.00 til sekretariatet.

HUSK at DER StILLES tIL vIntERtID oM nattEn MELLEM 
LØRDaG oG SØnDaG



SWIM TEAM TAASTRUP
Forplejning
Officials får kaffe og morgenmad samt frokost i de anviste lokaler.
Holdledere får morgenkaffe til briefingen.
Der er gratis kaffe til trænere i løbet af hele stævnedagen.

Café
ALLE øvrige, d.v.s. svømmere, forældre m.fl. opfordres til IKKE at tage mad med, da STT’s 
berømte SUND CAFÉ vil sælge billig hjemmelavet svømmersundt mad :-)

Løbsprogram
Ulige løb = Piger / Lige løb = Drenge

       Gruppe
Løb 1 + 2  100 fri   Alle   
Løb 3 + 4  50 ryg   3 + 4
Løb 5 + 6  100 ryg   1 + 2 + 3  
Løb 7 + 8  4 x 50 fri   (1 + 2) og (3 + 4)
Løb 9 + 10  100 IM   3 + 4   
Løb 11 + 12  200 IM   1 + 2
Løb 13 + 14  50 fly    3 + 4   
Løb 15 + 16  100 fly   1 + 2
Løb 17 + 18  4 + 50 HM   (1 + 2) og (3 + 4) 
Løb 19 + 20  50 fri    Alle
Løb 21 + 22  50 bryst   3 + 4   
Løb 23 + 24  100 bryst   1 + 2
Løb 25 + 26  200 fri   1 + 2   

vi glæder os til at se Jer
Swim team taastrup


