
Koronacup 19.09.20 
 
Smitteverntiltak  for koronacup med bakgrunn i koronaregler FHI og Norges 
svømmeforbund. 
 

Inngang 
- Registrering ved inngang. Kun forhåndspåmeldte utøvere, trenere, lagledere, 

arrangører og smittevernansvarlige slipper inn i anlegget.  
- Utøverne får inn i garderobene i to puljer: 
 

Namsos  Kl.14:30 – 14:45 
 
Rørvik og Leka Kl.14:45 – 15:00 

 
 

Lagledermøte 
- Oppmøte for lagledermøte kl.15:00 i andre etasje ved tredemøller 
- Lagledermøte blir todelt.  
- Første del går vi kjapt gjennom eventuelle strykninger og etteranmeldinger 
- Andre del går vi gjennom rutinene for stevnet gående langs bassenget.  

 
 

I svømmehallen 
- Hver klubb får egen oppmerket sone. 
- Ingen badevakter. De som er innmeldt som trenere har ansvaret for sine 

svømmere. Dette gjelder samtlige basseng under hele stevnet 
- Innsvømming skjer på dypdelen i de 4 banene som skal brukes under stevnet fra 

15:00 til 15:45.  
 

Bane 5: Rørvik 
Bane 6: Leka 
Bane 7: Namsos 
Bane 8: Namsos 

 
 

Gjennomføring av stevnet 
- Avkledningssone langs vegg ved lille bassenget. Det er ikke anledning til å ta med 

klær frem til start. 
- Utøverne  i samme heat går langs veggen fremt til oppmerket sted ved stupebrett. 

Der venter de på å bli vinket frem til startpallene av måldommer. 
- Når alle utøverne i heatet har slått inn, går alle utøverne opp trapp ved 

tidtakerbua. 
 
 



 
 
 

Generelle regler 
 

- Alle voksne må holde minst 1 meters avstand til andre utenfor sin egen husstand 
- Barn er unntatt 1 metersregelen i svømmehallen og vannet. Gjelder dog i 

garderobe og dusj.  
- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer 

på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eler nedsatt 
allmenntilstand skal ikke delta på stevnet. Vi forbeholder oss retten til å bortvise 
utøvere eller andre ved brudd på smittevernreglene 

- Det blir ikke kiosksalg under arrangementet. 
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