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TEKNISK ARRANGERING AV STEVNET 
 
 

Stevneleder 
Stevneleder skal  
 

- Ha det overordnede ansvaret for den tekniske gjennomføringen av stevnet og herunder 
samarbeide med den oppnevnte overdommer. 

- Sørge for at eventuelle nødvendige tillatelser er i orden og at de offentliggjøres på en 
relevant måte. 

- Sørge for at alle spørsmål om vannkvaliteten avklares med rette myndigheter. 
- Sørge for at alle deltagere får nødvendig orientering om stevnet. 
- Sørge for at nødvendig materiell for å gjennomføre stevnet er til stede. 
- Sørge for tilstrekkelig personell til en forsvarlig avvikling. 

 
Stevnelederen skal i samråd med overdommer og sikkerhetssjefen løpende vurdere om forholdene 

endrer seg i en slik grad at det de har betydning for stevnets gjennomføring. 
 
 
Sikkerhetssjef  
Sikkerhetssjefen har overfor stevneleder ansvaret for sikkerheten under stevnet.  
 
Sikkerhetssjefen skal  

 
- Inspisere at hele banen er klar for konkurransen og spesielt at start- og målområdet er 

fri for hindringer 
- Påse at det er tilstrekkelig antall følge- og beredskapsbåter. 

 
Sikkerhetssjefen skal påse at det er tilstrekkelig antall følge- og beredskapsbåter. 
Sikkerhetssjef skal i samråd med stevneleder ta beslutninger angående ytre forhold som påvirker 

sikkerhet, inkludert forandring av banen og sørge for at overdommer er fortløpende orientert. 
 
 
Førstehjelpsleder 
Førstehjelpslederen er ansvarlig overfor overdommer og stevneleder for alle medisinske spørsmål 
relatert til konkurransen og deltagerne under konkurransen.  

 
Førstehjelpsleder skal i samråd med sikkerhetsleder gi råd til overdommer og stevneleder i alle 

beslutninger angående ytre påvirkninger av konkurranseforholdene som forandring av bane, 
værforhold og lignende som kan ha betydning for konkurransen og deltagerne. 
 
 
Banesjef  

Banesjefen er ansvarlig for at banen for konkurransen er klar til konkurransestart, og skal sørge for 
at start og målområdet er korrekt markert. Banesjefen skal også tilse at alle rundingsmerker er 
lagt ut korrekt og er synlige for svømmerne. 
 
Banesjef, sikkerhetssjef og stevneleder har ansvar for å foreta den siste kontrollen før start og 
deretter melde fra til overdommer.  
  



 

Baneassistent 
Baneassistenten samler og informerer deltagerne før løpet. Baneassistenten skal også kontrollere 
at alle svømmerne har startnummer og at ingen svømmere har utrustning som kan skade andre 
svømmere, f.eks. smykker o.l.  
 
 
Stevnesekretariat 

Stevnesekretariatet anmerker strykninger og fører og offentliggjør resultater. Diskvalifikasjoner fra 
verdommer føres også inn i resultatene. 
 
Speakertjeneste kan her med fordel benyttes. 
 
 

Starten 
Ved start i vann anbefales et vanndyp på minimum 1 meter. Ved start fra land må grunnen være 

av god kvalitet og tillate at man løper barfot til svømmedypt vann. 
 
Alle båter/fartøyer skal være utplassert før starten slik at de ikke hindrer svømmerne. Om de skal 
plukke opp en svømmer skal de navigere slik at de ikke hindrer feltet av svømmere – så lenge ikke 
liv og helse står i fare. 

 
 
Konkurranse området  
Ved behov skal helsemyndigheter bekrefte at banen er egnet for svømming. Bekreftelsen skal 
forsikre at vannkvaliteten er akseptabel og at det ikke finnes annen fysisk fare som gjør banen 
uegnet for svømming. 
 

Svømmedistanse og eventuelt våtdrakt tillatelse, forbud eller påbud vil påvirke hvilke 
vanntemperaturer som kan aksepteres. Vanntemperaturen skal være tilstrekkelig til at de planlagte 
distanser kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte. I regler fastsatt av Open Water 

utvalget er det angitt grenser for minste vanntemperaturer og krav om våtdrakt (se vedlegg). På 
konkurransedagen skal vanntemperaturen kontrolleres på minst to steder på en halv meters dyp. 
Resultatet skal meddeles stevnets funksjonærer, dommere og deltagere. 

 
Alle vendepunkter på banen skal være tydelig merket og synlig for svømmere i vannet. Ved bruk 
av bøyer anbefales store blåser som helst stikker 1-2 m over vannet. 
 

 


