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Stevnene deles i følgende hovedgrupper:
1. Approberte stevner
2. Ikke-approberte stevner
A. Approberte stevner skal stå på NSFs terminliste og skal avvikles i henhold til NSFs lover
og regler.
Approberte stevner omfatter:
1. Kretsstevner. Lokale stevner. Aldersgrense 9 år og eldre
a) 9- og 10-årsklassen i approberte stevner kan stå oppført i resultatlisten, men
listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne.
b) 9- og 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av
antall starter.
c) 9- og 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.
2. Landsdels og nasjonale stevner. Aldersgrense 11 år og eldre.
3. Nasjonale stevner med internasjonal deltakelse i Norge, Norden og
Barentsregionen. Aldersgrense 11 år og eldre. Deltagelse i internasjonale
konkurranser utover dette område er aldersgrensen 13 år og eldre.
4. Internasjonale stevner som står på den internasjonale terminlisten etter søknad fra
NSF. Aldersgrensen 13 år og eldre.
5. Landsdelsårsklassemønstring. Aldersgrense 11-16 år.
6. Tripp – trapp Landsfinalen. Aldersklasse 11–16 år.
7. Årsklassemesterskap. Aldersgrense 13-16 år.
8. Mesterskap. Aldersgrense 13 år og eldre. Ref. avsnitt IV Mesterskapsbestemmelser.
B. Ikke-approberte stevner kan arrangeres av lagene etter behov når svømmekretsen
holdes underrettet.
Ikke-approberte stevner er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd
i slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder.
Begrensninger:
a) Utøvere kan delta fra det året de fyller 6 år
b) Utøvere i alderen 6 og 7 år kan kun delta på arrangementer i egen klubb og
fortrinnsvis for klubbens egne utøvere.
c) Utøvere under 9 år kan bare delta i konkurranser på klubbplan og i
lokalmiljøet. Det kan settes opp en deltagerliste, men resultatene skal ikke
være med.
d) Det skal være lik premiering til alle deltagere.
C. Formiddags- og ettermiddagsarrangementer på samme dag anses som separate stevner.
For 9- og 10-årsklassene anses arrangementer over flere økter som et stevne, dvs. en
startkontingent.

