Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg
Vedtatt i kommunalstyret for kultur og idrett 07.02.2018 (sak 5/18). Gjeldene fra tildeling i 2018.
1. Alle lagidretter som spiller i seriesystem og individuelle idrettsutøvere som trener i regi av
idrettslag fra Stavanger, skal vurderes tildelt treningstid.
2. Allianser og idrettslag tilhørende allianser søker ikke om treningstid. Andre idrettslag må søke
om treningstid innen oppgitt søknadsfrist:
- Frist for å søke om utendørsanlegg er 1.oktober
- Frist for å søke om innendørsanlegg er 1.mars
3. Det blir ved tildeling tatt utgangspunktet i avsluttet lag eller utøvere i individuelle idretter som
fullførte sist gjeldene sesong. Antall individuelle utøvere omgjøres til lag ved å dele på 12 og
multiplisere med riktig gruppescore under pkt.4.
Nye idretter eller nye lag, som ikke har tallmateriale fra forrige sesong, vil kunne få tildelt 1
treningstime første sesong.
4. Prioritering av grupper:
0-12 år 1 poeng
13-19 år
2 poeng
Voksne 20+
0,5 poeng
Elite
Gradert poenggivning (jf. pkt. 6)
5. Bedriftsidretten får tildelt tid til kampavvikling.
6. Elitepoeng:
Lagidretter:
- Elitepoeng gis kun til lag på seniornivå
- For å få elitepoeng fortsettes det en landsdekkende serie med minst 8 deltagende lag og
minimum 3 nivåer i den aktuelle idretten.
- Lag som rykker opp får uttelling for dette ved første tildeling
Poeng
8
6

4

Fotball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Håndball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Innebandy
Øverste
nivå

Ishockey
Øverste
nivå

Volleyball
Øverste
nivå

Basket
Øverste
nivå

Andre

Øverste
nivå

Individuelle idretter:
- Elitepoeng gis kun til utøvere som deltar i seniorklasse
- For å få elitepoeng forutsettes det at utøverne har 1-3.plass i NM, Nordisk mesterskap,
VM, EM, OL og/eller er rangert som minimum nr.3 i offisielle forbundslister i Norge
foregående sesong
- Det gis 1 poeng per individuelle utøver som oppfyller kriteriene
7. Det gis rom for å sette av treningstid til spesielle tiltak, som for eksempel «Åpen hall».
8. Forum Expo og Hjertelagshallen har en egen tildeling basert på søknader fra idrettslag som
måtte være interessert i mer treningstid utover ordinær tildeling. Andre eventuelle haller som
leies av Stavanger kommune er en del av tildelingen.
9. Utendørsanlegg: Grusbaner vil ikke bli tatt med i utregningen.
10. Det skal etterstrebes at idrettslag får trene og ha konkurransearena der de har lokal tilhørighet
og egnede lokaler. Idrettslag som ikke får tildelt de timene de har krav på i sitt nærområde, vil
bli vurdert tildelt tid en annen plass.
11. Barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tidlig treningstid.
12. Med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon (pkt.3) tildeles treningstid. Frist for eventuelle
klager er 3 uker fra tildelingen er mottatt. Skriftlig klage sendes til saksbehandler.
13. Det stilles krav til at tildelt treningstid benyttes og at fravær alltid meldes inn. Fravær meldes
ved å si fra seg treningstiden i Aktivby. Idrettslagene skal meldes inn fravær så snart som
mulig slik at ubenyttet tid kan gå til andre.
Det vises for øvrig til gjeldene reglement for bruk av kommunale idrettsanlegg.
Alle idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag i Stavanger, kan fortløpende søke om ledig
treningstid i Aktivby.
Særavtaler
14. Der idrettslag har særavtaler med kommunen om bruk av idrettsanlegg vil disse overstyre de
generelle kriteriene for tildeling av treningstid.
15. Der idrettslag har tilgang på treningstid i egne private anlegg, vil tilgjengelig treningstid
vurderes i hvert enkelt tilfelle å telle på lik linje med annen tildelt treningstid i kommunale
anlegg.
16. Allianser står fritt, innenfor de generelle kriteriene, til å gjøre tilpasninger som er best egnet
for sin idrett. Videre står idrettslag fritt til å disponere sin tildelte treningstid slik de ønsker for
sine lag/treningsgrupper/utøvere.

