Efter et års pause med ombygning af vores svømmehal er vi i Nyborg Svømmeklub igen klar til at afholde Nyborg
Årgangs Cup. Vi byder på et fantastisk stævne for de yngste svømmere.
Stævnet er placeret, så det giver en perfekt mulighed for, at svømmerne kan opnå kravtider til de efterfølgende østog vestdanske årgangsmesterskabsstævner.
Vi har tilrettelagt et program for årgangssvømmere – og dem, der er endnu yngre - der betyder, at også de alleryngste
svømmere får mulighed for at svømme om finalepladser og medaljer i de rene årgangsgrupper.
Stævnet afholdes i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg. Stævnet afvikles i 25 m bassin med
6 baner, eltid og livetiming. Der er mulighed for udsvømning i et 25 m træningsbassin under hele stævnet.
Ved svømmehallen er der mulighed for hvilerum i en tilknyttet gymnastiksal, og der er mulighed for ophold i tennishal
og foyer, hvor der er borde og stole – og i foyeren sofamiljøer.
Indkvartering og forplejning
Overnatning foregår på Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg. Skolen ligger ca. 3 km fra svømmehallen. Der er
mulighed for indkvartering på skolen fra fredag aften kl. 19.00. Yderligere informationer vil blive lagt på klubbens
hjemmeside www.nsklub.dk i begyndelsen af 2020.
Morgenmad, frokost og aftensmad bliver serveret i tennishallen, som er beliggende i samme kompleks som
svømmehallen.
Tilmelding til overnatning og forplejning sker via bestillingsseddel på www.nsklub.dk, som skal ske senest 28. januar
2020 til tilmelding@nsklub.dk. Tilmeldingsgebyr indbetales på konto reg.nr. 1551 kto. 3216785460 mærket ”NÅC 2020”
fratrukket tidligere betalt gebyr for forhåndstilmelding (se nedenfor).
Forhåndstilmelding
Forhåndstilmeldinger modtages gerne. Der vil være et gebyr for forhåndstilmelding på 2.500 kr. pr. klub. Dette gebyr
modregnes i den endelige tilmelding. Gebyret indbetales på konto reg.nr. 1551 kto. 3216785460 mærket ”NÅC 2020”.
Forhåndstilmeldingerne skal angive skønnet antal individuelle starter. Stævnet lukkes, når der er tilmeldinger nok til at
fylde rammerne ud. Inden stævnet lukkes, vil de klubber, der har indsendt forhåndstilmeldinger blive kontaktet for at
bekræfte det skønnede antal starter. Derefter er antallet bindende. Forhåndstilmelding skal ske pr. mail til
tilmelding@nsklub.dk.

Årgangsgrupper
Stævnet afvikles med følgende årgangsgrupper:
Drenge

Piger

Gruppe 1

Født 2005

Født 2006

Gruppe 2

Født 2006

Født 2007

Gruppe 3

Født 2007

Født 2008

Gruppe 4

Født 2008

Født 2009

Gruppe 5

Født 2009

Født 2010

Gruppe 6

Født 2010 og senere

Født 2011 og senere

Holdkapper afvikles uden årgangsinddeling. Der uddeles altså kun et medaljesæt pr. løb i holdkapperne.
Præmier
Der vil være medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver årgang.
Anmeldelser
Anmeldelser sendes via svømmetider.dk eller som anmeldelsesfil pr. e-mail til tilmelding@nsklub.dk.
Anmeldelsesfristen er tirsdag den 28. januar 2020. Prisen pr. individuel start er 65 kr., og prisen pr. holdkapstart er 140
kr.
Der vil være heatbegrænsninger i 200 m løbene. I tilfælde af heatbegrænsning vil svømmerne så vidt muligt få tilbudt
erstatningsløb i de kortere løb.
Officials
Klubber med 0-30 starter skal stille med én official. Klubber med mellem 30 og 60 starter skal stille med to officials,
mens klubber med mere end 60 starter skal stille med 3 officials. Officials skal som minimum have modul 2. Navn og
alle opnåede moduler på officials sendes senest 7. februar 2020 via svømmetider.dk eller som anmeldelsesfil pr. e-mail
til tilmelding@nsklub.dk.
Officials er velkommen til at spise morgenmad i tennishallen. Der vil være gratis frokost til officials og officials
overnatter gratis. Dog skal officials betale for aftensmad. Tilmelding til forplejning og overnatning for officials sker via
bestillingsseddel på www.nsklub.dk, som skal ske senest 28. januar 2020 til tilmelding@nsklub.dk.
Der vil løbende komme mere information på www.nsklub.dk.

Løbsprogram – piger svømmer ulige løb, drenge svømmer lige løb
Fredag er der stævnestart kl. 17.00 og indsvømning fra kl. 15.30. Tidsplanen for lørdag og søndag afpasses efter antal
tilmeldinger, men vi forventer et sluttidspunkt omkring kl. 18.00 om søndagen.
Fredag – Stævneafsnit 1
Løb nr. 1 + 2

200 m fri

Direkte finale i alle grupper

Løb nr. 3 + 4

50 m bryst

Løb nr. 5 + 6

200 m IM

Direkte finale gruppe 1 og 2
Indledende gruppe 3, 4, 5 og 6
Direkte finale i alle grupper

Løb nr. 7 + 8

100 m fly

Løb nr. 9 + 10

200 m ryg

Indledende gruppe 1 og 2
Direkte finale gruppe 3, 4, 5 og 6
Direkte finale i alle grupper

Lørdag – Stævneafsnit 2
Løb nr. 11 + 12

50 m fri

Direkte finale gruppe 1 og 2
Indledende gruppe 3, 4, 5 og 6
Indledende gruppe 1 og 2
Direkte finale gruppe 3, 4, 5 og 6
Direkte finale i alle grupper

Løb nr. 13 + 14

100 m ryg

Løb nr. 15 + 16

200 m fly

Løb nr. 17 + 18

100 m bryst

Løb nr. 19 + 20

100 m IM

Indledende gruppe 1 og 2
Direkte finale gruppe 3, 4, 5 og 6
Indledende i alle grupper

Løb nr. 3 + 4

50 m bryst

Gruppe 3, 4, 5 og 6

Løb nr. 13 + 14

100 m ryg

Gruppe 1 og 2

Løb nr. 11 + 12

50 m fri

Gruppe 3, 4, 5 og 6

Løb nr. 17 + 18

100 m bryst

Gruppe 1 og 2

Løb nr. 19 + 20

100 m IM

Alle grupper

Løb nr. 21 + 22

4 x 50 m Medley

Ingen gruppeinddeling

Lørdag – Finaler

Søndag – Stævneafsnit 3
Løb nr. 23 + 24

50 m fly

Direkte finale gruppe 1 og 2
Indledende gruppe 3, 4, 5 og 6
Indledende gruppe 1 og 2
Direkte finale gruppe 3, 4, 5 og 6
Direkte finale i alle grupper

Løb nr. 25 + 26

100 m fri

Løb nr. 27 + 28

200 m bryst

Løb nr. 29 + 30

50 m ryg

Direkte finale gruppe 1 og 2
Indledende gruppe 3, 4, 5 og 6

Løb nr. 23 + 24

50 m fly

Gruppe 3, 4, 5 og 6

Løb nr. 25 + 26

100 m fri

Gruppe 1 og 2

Løb nr. 29 + 30

50 m ryg

Gruppe 3, 4, 5 og 6

Løb nr. 7 + 8

100 m fly

Gruppe 1 og 2

Løb nr. 31 + 32

4 x 50 m fri

Ingen gruppeinddeling

Søndag – Finaler

Kontaktpersoner
Spørgsmål om stævnet kan rettes til
Bestillingsseddel sendes til:

tilmelding@nsklub.dk

Sekretariat:

Lasse Pedersen, tlf. 5159 7225, lasse@nsklub.dk

Anmeldelsesfiler:

Sendes via svømmetider.dk eller som anmeldelsesfil pr. e-mail
til tilmelding@nsklub.dk.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til tilmelding@nsklub.dk

