
 

 

AdO Open 2020 
 

 

 

Til alle deltagende klubber på AdO Open 2020.09.22 

AdO Open 2020 blir ett spesielt stevne. Helt frem til mandag 21.09 var det vanskelig å vite hvilket 

format stevnet skulle ha og vi hadde laget flere alternative planer. Nå blir stevnet arrangert 

noenlunde ihht opprinnelig invitasjon med noen unntak: 

• Start fredag er kl 13.00 med innsvømming start kl 12.00 

• Svømmere født 2007 med unntak av de som skal svømme 400IM, 800 og 1500 fri blir flyttet 

fra første avdeling til andre avdeling hver dag. Unntak er også gitt for noen tilreisende 

klubber. 

Første avdeling: 2001 – 2006 

Andre avdeling: 2007 – 2011 

• Stafetter utgår fra øvelsesprogrammet 

• Det er satt opp en tredje avdeling lørdag og søndag for svømmere født 2000 – OE. 

Under AdO Open 2020 må vi følge alle de retningslinjene som er satt for idrettsarrangement. Vi ber 

alle lese coronavettregelene på NSF sine sider og spesielt regelverket for konkurranser; 

https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c 

Alle må merke seg følgende: 

• Selv om svømmere under 19 år kan fravike fra en meters regelen ønsker vi så langt som 

mulig at denne blir opprettholdt. 

Klubbens smitteværnsansvarlig må derfor påse at det ikke oppstår «klynger» mellom 

svømmerne. 

Uansett gjelder enmetersregelen mellom dommere og utøvere og mellom alle voksne 20år 

og eldre. 

• Alle skal registreres ved inngang til AdO. Det vil være egne vakter ved inngang som 

registrerer dere ut fra påmeldte deltagere. NB, ingen etteranmeldelse på stevnedag, ingen 

unntak vil bli gitt på dette. 

Svømmere og lagledere registrerer seg ved inngangsparti, fordel om dere kommer samlet 

som klubb. 

Dommere og funksjonærer registrerer seg ved stevnekontor. 

• Innsvømming og utsvømming: 

Vi bruker alle tre basseng til innsvømming, her vil klubbene få tildelt egne baner. 

Utsvøm etter øvelser foregår i stupebasseng og 23m basseng. Her må svømmerne holde 



nødvendig avstand til andre. 

Det er ca en time mellom hver avdeling. I løpet av denne timen skal hallen tømmes og ny 

avdeling inn. Det blir derfor begrenset tilgang til utsvøm etter avdeling er ferdig. 

Utsvøm avsluttes senest 10min etter at avdeling er ferdig, dere får da inntil 10 min for å 

forlate hallen og garderobe. Innsvøm neste avdeling starter da senest 35min før start 

avdeling. 

• Det vil bli satt opp egne soner på tribune for hver klubb. Svømmere som ikke er i aksjon skal 

oppholde seg her gjennom hele avdelingen, det blir ikke anledning til å forlate hallen mellom 

øvelsene innenfor en avdeling. 

• Vi oppfordrer svømmerne til å forlate hallen når de er ferdige å svømme for dagen. Dette for 

at det ikke skal bli for mange som skal ut av hallen etter avdelingen er ferdig. 

• Det vil bli brukt callroom som vanlig. Lagleder påser at svømmerne møter til callroom før 

start. Det vil bli gjort plass til ca 3 heat i callroom/langs vindu ved stupbasseng. 

• Det vil bli hengende start. Så snart start er gått skal svømmerne forlate bassenget og hente 

utstyret sitt. Neste heat slippes frem etter at disse har forlatt startområdet. 

• Vi benytter 8 baner. Svømmere oppholder seg til høyre for startpall, dommere til venstre. 

 

Oppmøtetidspunkt: 

Avdeling Funksjonærer Adgang 

svømmere/lagledere 

Innsvømming 

start 

Stevnestart 

Fredag avd 1 11.30 11.45 12.00 13.00 

Fredag avd 2 15.40 16.15 16.25 17.00 

Lørdag avd 1 07.10 07.15 07.30 08.30 

Lørdag avd 2 11.45 12.15 12.25 13.00 

Lørdag avd 3 15.30 15.45 15.55 16.30 

Søndag avd 1 07.10 07.15 07.30 08.30 

Søndag avd 2 11.30 12.15 12.25 13.00 

Søndag avd 3 15.00 15.15 15.25 16.00 

 

 

Mat og drikke: 

Det blir ikke noe salg av mat og drikke under stevnet. Deltagere må ha med seg egen mat. 

Dommere og funksjonærer må ha med seg mat og drikke for selve økten. For disse vil det bli servert 

mat og drikke i pause mellom avdelingene. 

Premiering: 

Det vil fortløpende bli hengt opp resultatlister under stevnet, men det vil ikke bli foretatt 

premieutdeling på stevnedag. Vi vil fordele medaljer per klubb og disse vil bli gitt til lagleder for hvr 

klubb for fordeling internt i klubben. 

For tilreisende klubber ønsker vi at lagleder tar kontakt siste dag før avreise slik at vi kan få 

overlevert medaljer. 

 

  



Lagledermøte: 

Det vil bli kalt inn til videosendt lagledermøte torsdag kveld kl 20.00. Egen innkalling kommer via 

mail til dere. 

På dette møtet ønsker vi at lagleder og smittevernsansvarlig for klubben deltar. 

Strykninger til stevnet foretaes fortløpende via mail stevnebergen@gmail.com eller på livetiming.no 

Dommermøte: 

Dommermøte foretaes som vanlig på korallrevet ca 30min før stevnestart. 

 

 

 


