Instruks for tidtakere
Møt opp ved startpall 1 i hallen et kvarter før stevnestart, om ikke annen beskjed er gitt. Ta med
kulepenn. Du får utlevert heatlister og klokke. Gjør deg kjent med hvordan klokka virker. Gjør deg
kjent med startsignalet. ”På plass” – tut!
Merk forsiden på heatlistene med nummeret på banen din. Du trenger ikke å skrive tida nøyaktig på
linja for banen din, men vær sikker på at du skriver tida på riktig heat. Om du ikke har en svømmer
i et heat, er det lurt å hake ut heatet så du holder tellinga. Start også klokka slik at du kan være
ekstra reserve ved behov.
Ved start stiller du deg med ryggen mot banen og trykker av klokka på startsignalet. Sjekk så at
klokka går. Tell antall lengder, evt. noter ned på lange distanser så du ikke kommer ut av tellinga.
Når svømmer kommer mot mål, len deg godt ut over kanten slik at du ser når svømmeren slår i
plata, samtidig trykker du av stoppeklokka OG den røde knappen. Hold stoppeklokka i den ene
hånda og den røde knappen i den andre. Den røde knappen skal IKKE trykkes av ved start. Les av
klokka og noter tiden på heatlisten. Nullstill deretter klokka. Det skal være en ekstra tidtaker uten
fast bane som har en reserveklokke. Om du får problemer med klokka di, varsle i så fall den ekstra
tidtakeren, som vil ta innslaget i den banen du står i.
Når det brukes elektronisk tidtageranlegg vil svømmerens innslag i plata være den tida som
benyttes. Om innslaget av en eller annen grunn ikke blir registrert, er det registreringa fra
rødknappen som gjelder som tida på øvelsen. Om det av en eller annen grunn heller ikke blir
registrert, er det stoppeklokka som gjelder. Folk fra tidtagerbordet vil i så fall etterlyse tida i det
aktuelle heatet.
Sjekk gjerne etterpå din tid mot det som kommer opp på tavla, så ser du om du har truffet eller er på
bærtur. 2-3 tideler avvik er akseptabelt. Hvis det er stort avvik mellom din tid og den elektroniske
kan du få spørsmål om hvorfor. En mulig årsak (utenom rent sleivtrykk) er at svømmeren har svingt
hånda mot plata uten å treffe. På grunn av plasket er det ikke så lett å se hva som skjer, og det er fort
gjort å tro at svømmeren har slått inn uten at det egentlig har skjedd. Andre årsaker er at svømmeren
har truffet utenfor det følsomme området på plata, eller bare så vidt har berørt plata uten at det har
gitt elektronisk innslag, og får elektronisk innslag når svømmeren etterpå lener seg mot plata. Svakt
innslag skjer ganske ofte på ryggsvømming for de yngste og letteste svømmerne.
Hvis du mener at tiden på tavla er feil (f.eks. fordi innslaget har skjedd utenfor plata) og tiden ikke
blir korrigert, bør du rapportere til tidtakerbordet snarest mulig etter neste start.
Når stevnet/avdelingen er slutt leveres heatlisten med tidene til tidtakerbordet.

Ved stevnets slutt, siste stevnedag:
Etter at stevnet er slutt må alle tidtagerne hjelpe til å demontere det elektroniske tidtageranlegget.
Alle ledninger koples fra, og innslagsplatene løftes opp. Alle platene skal skylles med vannslange,
og settes deretter på stativ.

