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Velkommen til jubileumsfest 5-7. mai i Bergen! 
 

I 2017 feirer vi 10-årsjubileum som festival, og har gleden av å invitere til ny svømmefest i 

Alexander Dale Oen Arena. Stevnet arrangeres med NSFs godkjennelse, og i henhold til NSFs 

lover og reglement.  

 

BASSENGET 

Bassenget er 50 m langt, har 10 baner  

med en temperatur på ca. 27º C.  

Det vil bli elektronisk tidtaking med livetiming på internett.  

 

 

KLASSEINNDELING 

Senior: damer født 1999 og eldre 

       herrer født 1998 og eldre.  

Junior:  jenter født 2000-2004  

  gutter født 1999 -2004. 

Klasseinndeling etter dispensasjon fra NSF. 

Funksjonshemmede: konkurrerer etter den australske modellen. Dette innebærer at utøvere 

rangeres i forhold til verdensrekord i den enkelte klasse. 

 

 

HEATOPPSETT    

Heatene settes opp etter bestetid uansett klasse i forsøkene. De tre seadete heatene i hver 

øvelse svømmes først i forsøkssekvensen. Finalene går klassevis, bortsett fra 800 og 1500 fri 

som går som direkte finale for de 8 med best påmeldingstid.   

Ved mindre enn 8 påmeldte i klassen går øvelsen som direktefinale i forsøkene. 

 

 

UTSLAGNINGSLØP 

50 meterne avvikles som utslagningsløp med unntak av 50 fri som går som semifinale og finale:  

De 8 beste i hver klasse går til finalen. Knock outDet svømmes 3 heat i hver klasse, hvor 3 

svømmere går ut etter første heat, deretter 2 i neste heat. Medaljene fordeles i heat 3. Start hvert 

3. min.  

OBS:  Heatbegrensning, se under øvelsesoppsett 

 

 

ØVELSER 

Se øvelsesoppsett. 

 

 

 

http://www.bsf.no/


 

 

 

 

PREMIERING 

Superfinale: kr. 3000,-, 1250,- og 750,- i  kontanter 

Senior: kr. 3000,-, 1250,- og 750,- i  kontanter. Junior: kr. 500,-, 300,- og 200,- i  kontanter. 

Funksjonshemmede: kr. 500,-, 300,- og 200,- i kontanter. 

Bestemannspremie etter FINA-2016 poengtabell til beste prestasjon for damer og herrer 

oppnådd i finaler (kun en premie pr utøver): 

1. premie kr. 10.000,- 

2. premie kr.   5.000,- 

3. premie kr.   2.500,- 

Bestemannspremie junior. En premie uansett kjønn til beste prestasjon. 

1. premie kr.  5.000,- 

2. premie kr.  2.500,- 

3. premie kr.  1.250,- 

 

 

LAGLEDERMØTE 

avholdes i AdO arena fredag kl. 08.00 

 

 

INNSVØMMING 

Fredag  kl. 08.00-09.45 og 15.30-16.30 

Lørdag  kl. 08.00-09.45 og 15.30-16.30 

Søndag  kl. 07.00-08.45 og 14.30-15.45 

 

 

ÅPNING 

Fredag kl. 16.30. 

 

 

STEVNESTART 

Fredag  kl. 10.00 og 17.00 

Lørdag  kl. 10.00 og 17.00 

Søndag  kl. 09.00 og 16.00 

 

 

INFORMASJON /STEVNEKONTOR 

Stevnekontoret vil være åpent alle stevnedager, og informasjon og resultater finner du på vår 

nettside: BSF.no 

 

 

 

 

 



PÅMELDING 

Påmelding må være arrangøren i hende innen: 

Tirsdag 18. april kl. 24.00 

Påmeldingstid skal være beste tid oppnådd i perioden 19.04.16-18.04.17.  

Hvis øvelsen ikke er svømt i perioden, tillates stipulert tid. Disse blir ved heatbegrensning rangert 

sist.  

Påmelding ønskes på e-post fra Stevnebørsen / PRIMA-format eller på Grodan. Evt. på fil i 

Word/Excel format, og send til: 

jech@medley.no 

 

 

STARTKONTINGENT  

Kr. 100,- pr. individuell øvelse betales samlet for klubben  

 

 

BETALINGSDETALJER 

Bergen Swim Festival 

Kontonr.  9521.34.41257 

IBAN NO1595213441257 

SWIFT ; HANDNOKK 

Adr.  

Handelsbanken 

postboks 1342, Vika 

0113 Oslo  

 

 

KONTAKTPERSONER 

Prosjektkoordinator:  

Finn Zachariassen 

Mob: 920 28 992 

E-post: finn.zachariassen@gmail.com 

 

Stevneleder:  

Rolf Godø 

Mob: 900 23 045 

e-post: rg@nordialog.no 

 

Påmeldinger:  
John Erlend Christiansen,   

Mob: 909 73 709 

e-post:  jech@medley.no 

 

 

 

Vi sees på bassengkanten! 
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