
Randers Neptun Cup 2018

Swim Team Neptun har igen i år fornøjelsen at afholde junior- / årgangsstævne.

TID OG STED: 1. & 2. september 2018, Water & Wellness Viborgvej 80, 8920 Randers

DELTAGERE: Randers Neptun Cup 2018 er inddelt i 4 grupper

Piger Drenge Præmietype

Junior 2002-04 2001-03 Medaljer
Gr.1 2005-06 2004-05 Medaljer
Gr.2 2007-08 2006-07 Medaljer
Gr. 3 2009 og yngre 2008 og yngre Medaljer

PRÆMIER: Der vil være medaljer til 1., 2. og 3. pladsen – jf. ovenfor.

I finaleafsnittet søndag afholdes der en alternativ holdkap, hvor der vil være en pokal til det 
vindende hold.

Ligeledes vil der være en pokal til bedste pige og dreng i hver gruppe ved stævnet beregnet 
efter FINA’s pointtabel. Man skal personligt være til stede ved præmieoverrækkelsen for at 
modtage pokalen.

STÆVNEAFVIKLING:

• Indledende afsnit.
o Svømmes om formiddagen. Der svømmes direkte finaler i 200 m løbene i 

forbindelse med indledende afsnit. Der er indmarch til finaleheatene i 200 m 
løbene og præsentation af svømmerne.

• Finaleafsnit.
o Starter ca. 3 timer efter sidste heat i indledende afsnit. Der er fællesindmarch til 

finaleløbene for henholdsvis piger og drenge og præsentation af svømmerne i de 
enkelte heat. 

• 4x50m alternativ medley mix holdkap søndag
o Alle kan være med og reglerne vil blive udleveret efter indledende afsnit søndag.

o Der skal minimum være 2 piger på holdkappen

o Der tages kun samlet tid

OFFICIALS:

• 1 official til stævnet, hvis der er under 20 starter. 

• 2 officials ved 20 til 50 starter, hvoraf en er dommeruddannet. 

• 3 officials ved mere end 50 starter, hvoraf 2 er dommeruddannet.

• Officials skal ikke betale for overnatning og forplejning.

OVERNATNING: Foregår på Vestervangsskolen - der er ca. 1 km og 15 minutters gang mellem svømmehal og 
de lokaler, hvor der overnattes.
Der er mulighed for overnatning fra fredag til lørdag og indkvartering kan ske kl. 19-22

FORPLEJNING: Kosten tager højde for svømmernes behov. Er der specielle hensyn, så kontakt os 
pr. mail, og vi forsøger at finde en løsning på dette. Spisning foregår på Vestervangsskolen

PAKKELØSNING: Det er muligt at bestille en pakkeløsning på overnatning og forplejning. Den inkluderer 
overnatning fredag og lørdag, morgenmad og frokost lørdag og søndag, aftensmad lørdag og 
madpakke til hjemturen søndag. Besparelse 50 kr. pr. person.



HVILERUM: Det er muligt, at få stillet lokaler til rådighed på skolen i pausen mellem indledende og 
finaleafsnit til de klubber, som ikke overnatter.

TRÆNER/LEDER HYGGE: Lørdag aften inviterer Swim Team Neptun til et par timers uformel komsammen.
Alle trænere, ledere og officials er velkomne i tidsrummet ca. 19.30-21.30.
Der vil blive mulighed for at nyde lidt forfriskninger m.v.
Kom og nyd et par timers hyggeligt samvær, hvor der er mulighed for lidt erfaringsudveksling
på tværs af klubberne.
Tilmelding (pr. klub) på stævnekontoret senest lørdag kl. 12.00

STARTGEBYR: 55,- kr. pr. individuel start og 90,- kr. pr. holdkap på anmeldelseslister
50,- kr. pr. individuel start og 85,- kr. pr. holdkap via WinGrodan

TILMELDINGER: Anmeldelseslister med bedste tider på 25 m bane, eller via WinGrodan til: 
stn.tilmelding@swimteam-neptun.dk

ANTAL STARTER: Ved mere end 1800 individuelle starter vil der være stop for tilmelding efter ”først til 
mølle” princippet. 

FILER: Anmeldelsesfil og bestillingsskema findes i stævnekalenderen på svoem.org 

TILMELDINGSFRIST: 1. august 2018 for starter, forplejning og overnatning.

BETALING: Når tilmeldingen er behandlet, fremsendes regning for deltagelse. Betalingsfrist vil 
fremgå af regningen.

KONTAKT: Stævnegruppen på mail stn.tilmelding@swimteam-neptun.dk eller tlf. 5224 6686



LØBSPROGRAM

Indledende lørdag d. 1/9 2018
Indsvømning kl. 8.30 Ledermøde kl. 8.15                 Officialmøde kl.8.30                     Stævnestart kl. 09.30

                      Junior                 Gr.1                  Gr.2 Gr.3
Løb 1 200 m ryg Piger x x x x              (Direkte finale)
Løb 2 200 m ryg Drenge x x x x              (Direkte finale) 
Løb 3 50 m fri Piger x x x x
Løb 4 50 m fri Drenge x x x x
Løb 5 100 m bryst Piger x x x x
Løb 6 100 m bryst Drenge x x x x
Løb 7 100 m fly Piger x x x x
Løb 8 100 m fly Drenge x x x x
Løb 9 200 m fri Piger x x x x              (Direkte finale)
Løb 10 200 m fri Drenge x x x x              (Direkte finale)
Løb 11 50 m bryst Piger x x x x
Løb 12 50 m bryst Drenge x x x x
Løb 13 100 m medley Piger x x x x
Løb 14 100 m medley Drenge x x x x
Løb 15 4x50 m fri Piger Ingen gruppe inddeling                 (Direkte finale)
Løb 16 4x50 m fri Drenge Ingen gruppe inddeling                 (Direkte finale)

Finaler:

Finaler svømmes om eftermiddagen. Der vil være en pause på ca. 3 timer mellem indledende og finaleafsnit

Indledende søndag d. 2/9 2018
Indsvømning kl. 8.30 Ledermøde kl. 8.15                 Officialmøde kl.8.30                     Stævnestart kl. 9.30

                      Junior                  Gr.1                  Gr.2 Gr 3.
Løb 17 100 m fri Piger x x x x
Løb 18 100 m fri Drenge x x x x
Løb 19 50 m ryg Piger x x x x
Løb 20 50 m ryg Drenge x x x x
Løb 21 200 m bryst Piger x x x                 (Direkte finale)
Løb 22 200 m bryst Drenge x x x                 (Direkte finale)
Løb 23 100 m ryg Piger x x x x
Løb 24 100 m ryg Drenge x x x x
Løb 25 200 m medley Piger x x x                 (Direkte finale)
Løb 26 200 m medley Drenge x x x                 (Direkte finale)
Løb 27 50 m fly Piger x x x x
Løb 28 50 m fly Drenge x x x x
Løb 29 4x50 m medley Piger Ingen gruppe inddeling                 (Direkte finale)
Løb 30 4x50 m medley Drenge Ingen gruppe inddeling                 (Direkte finale)

Finaler:

Finaler svømmes om eftermiddagen. Der vil være en pause på ca. 3 timer mellem indledende og finaleafsnit

Løb 31 4x50 m alternativ medley holdkap Mix (Der skal minimum være 2 piger) Ingen gruppe inddeling


