inviterer til

Barentsstevnet 2018
27 - 28 januar

100.000,i pengepremier

Kirkenes Svømmeklubb har med NSFs godkjenning gleden av å innby til
Barentsstevnet i svømming, et åpent nasjonalt stevne med internasjonal
deltakelse. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs lover og regler. Stevnet er
åpent for svømmere fra 11 år og eldre.
Det inviteres også til rekruttstevne.
Bassenget:
Barentsbadet er 25m og har 6 baner. Kloret ferskvann med temperatur på
ca. 27 grader. Elektronisk tidtaking med resultattavle. Livetiming.
Stevnestart:
Lørdag den 27. januar 2018:
Formiddagsstevnet starter kl 0900
Rekruttstevnet starter c a . kl 1400
Ettermiddagsstevnet annonseres på lagledermøtet.
Søndag den 28. januar 2018
Formiddagsstevnet starter kl 0900
Rekruttstevnet annonseres på lagledermøte lørdag.
Ettermiddagsstevnet annonseres på lagledermøtet.
Innsvømming:
1,5 timer før stevnestart formiddagsøktene.
1 time før stevnestart ettermiddagsøktene.
Lagledermøte:
1,5 timer før stevnestart lørdag.
Dommermøte:
60 minutter før stevnestart begge dager.
Det er ønskelig at deltakende lag stiller med dommere under svømmestevnet
hvis mulig. Dommere bes kontakte Tommy Karlsen e-post: styret@kirkenessk.no
eller mobiltelefon: +47 951 80 445

Sekretariat:
Sekretariat i svømmehallen vil være bemannet fra lagledermøtets start til
stevneslutt begge dager.

Påmelding:
Påmelding innen tirsdag 16. januar 2018 kl. 24.00.
Påmeldingsfil(UNI_P). NSFs påmeldingsskjema kan også brukes.
Skjemaet må inneholde svømmerens navn, fødselsår, øvelsesnummer
og øvelse samt svømmerens tid på øvelsene. Påmelding sendes via
epost til veranowbuththoresen@gmail.com .
Kontaktperson med telefonnummer oppgis.
Antall som skal overnatte og spise sendes til samme adresse (husk
rekruttsvømmere).
Etteranmelding:
Etteranmelding godtas mot dobbel startavgift. Etteranmeldinger og
strykninger lørdag og søndag meldes på lagledermøtet, evt til sekretariatet.
Etteranmeldinger og strykninger før fredag meldes på e- post til
veranowbuththoresen@gmail.com.
Klasseinndeling:
Damer/jenter f. -1999 o.e., 00-01, 02-03, 04-05, 06-07
Herrer/gutter f. -1999 o.e., 00-01, 02-03, 04-05, 06-07
Startavgift:
Rekrutter kr 100,- uansett antall starter
Årsklasse 2007 o.eldre kr 100,- pr start
Lagstart kr 200,- pr start
Startavgift betales samtidig med påmelding til Kirkenes Svømmeklubb
bankkonto nr. 4935 63 02388. Merkes med Barentsstevnet 2018 og navn på
klubb.

Premiering:
Det er deltakerpremie til alle deltakere. Det er 1/3 premiering.
50 bryst supercup: 2000 kr til beste gutt og beste jente uansett årsklasse,
2.plass kr 200,- og 3.plass kr 100,-.
I tillegg lages det en vandrepremie. Den første utøveren som vinner supercupen
3 ganger får hele vandrepremien. Det settes av 10.000,- NOK pr år i
vandrepremiepotten. Dette gjelder både for gutter og jenter.
Øvelsene 400 fri, 200 rygg, 200 IM, 100 bryst, 100 bfly, og 100 IM
premieres med 400 kr til beste gutt og beste jente i hver øvelse i hver
årsklasseinndeling, 2.plass kr 200,- og 3. plass kr 100,-.

Øvelsene 50 bryst, 50 bfly, 50 fri og 100 rygg premieres med 300 kr til
beste gutt og beste jente i hver øvelse i hver årsklasseinndeling, 2.plass
kr 100,- og 3.plass kr 50,-.
6x50 bryst mix: 500 kr til hver deltaker på vinnerlaget, 2.plass 200 kr og 3.
plass 100 kr til hver av deltakerne på lagene.
200 IM, 100 bfly og 100 rygg svømmes i tillegg finaleheat uansett årsklasse
med premiering 500 kr, 200 kr og 100 kr for hhv 1., 2. og 3.plass.
Beste svømmer med høyest totale poengsum av 6 svømte øvelser
sammenlagt: 1000 kr til beste jente og beste gutt i hver
årsklasseinndeling, 500,- kr til nr. 2 og 300 kr til nr. 3.
Det blir også premiering av beste funksjonshemmede svømmer. Beregningen
blir her gjort etter «australsk modell». Premieres med kr 500,- for beste
resultat/poengsum uansett klasse.
Stafetter:
I stafettene konkurreres det i en felles klasse for jenter/damer og en felles
klasse for gutter/herrer. 6 x 50 bryst mix en felles klasse, min 3 jenter på laget.
Tidtaking:
Det er elektronisk tidtaking.
Etter stevnet vil Kirkenes Svømmeklubb oversende resultatene til
www.medley.no og de kan lastes ned UNI_R filer fra Livetiming,
Barentsstevnet. Resultatene vil også bli bekjentgjort på vår hjemmeside
www.kirkenessk.no.
Kvalifiseringskrav:
Det er ingen kvalifiseringskrav til Barentsstevnet. Det tas forbehold om
heatbegrensing øvelse 400 fri ved stor påmelding.
Defilering:
Det blir defilering for alle svømmere i Barentsbadet før stevnestart.
Innmarsj:
Det blir innmarsj for dommere før stevnestart.
Det blir innmarsj for svømmere før siste heat i alle øvelser.
Allergier:
Er det noen utøvere eller ledere som har allergier vi må ta hensyn til. Er det flott
om dette opplyses så tidlig som mulig. Dette for å informere alle de andre
deltakerne slik at vi ikke får noen uheldige hendelser (eks super nøttealergier).

Overnatting:
Vi tilbyr overnatting på skole til kr 100,- pr person pr natt.
Overnatting må bestilles sammen med påmelding og må inneholde antall
personer det bestilles overnatting for pr døgn og ankomsttidspunkt. Det skal
være minimum 1 voksen ansvarlig person fra hver klubb som overnatter på
skolen sammen med svømmerne. Navn på person og mobiltelefonnummer
oppgis ved påmelding.
Svømmerne må selv ta med liggeunderlag og sovepose.
Hver klubb står selv ansvarlig for rydding av overnattingsrom etter ferdig
opphold. Unnlatelse medfører at klubben ilegges et gebyr.
Kost: Vi kan tilby 7 måltider til kr 800,- pr person (fredag kvelds, lørdag
frokost, mellommål, middag og kvelds, søndag frokost og middag).
Fotografering. Det er fotograferingsforbud i dusj og garderober under
svømmestevnet.
Spørsmål:
Spørsmål kan rettes til Trude Pettersen e-post:
trudeelisabethpettersen@gmail.com mob: +4740886291 eller stevneleder
Roger Daldorff e-post: roger@tannlege-daldorff.no mob: +4791533699 (etter
kl 1600).
Lørdag 27. januar 2018 kl 0900:
Nr
Øvelse
Klasse

Merknader

1

4 x 50 fri

Gutter/Herrer

Direkte finale

2

4 x 50 fri

Damer/Herrer

Direkte finale

3

400 fri

Gutter/Herrer

Direkte finale

4

400 fri

Jenter/Damer

Direkte finale

5

50 bryst Supercup
forsøk

Gutter/Herrer

Direkte finale og kvalik til
superfinale* lørdag ettermiddag

6

50 bryst Supercup
forsøk

Jenter/Damer

Direkte finale og kvalik til
superfinale* lørdag ettermiddag

7

200 rygg

Gutter/Herrer

Direkte finale
superfinale* superfinale

8

200 rygg

Jenter/Damer

Direkte finale

9

50 butterfly

Gutter/Herrer

Direkte finale

10

50 butterfly

Jenter/Damer

Direkte finale

11

200 IM

Gutter/Herrer

12

200 IM

Jenter/Damer

Gjelder også som
kvalifisering til finale
lørdag ettermiddag
kvalifisering
finale
Gjelder også til
som
lørdag
ettermiddag
kvalifisering
til finale
lørdag ettermiddag

13

100 bry

Gutter/Herrer

14

100 bry

Jenter/Damer

Direkte
finaletil finale
kvalifisering
lørdag ettermiddag
Direkte finale

Rekruttstevne
Lørdag 27. Januar 2018 ettermiddag:
15

200 IM finale

Gutter/Herrer

6 beste fra forsøk

16

200 IM finale

Jenter/Damer

6 beste fra forsøk

17

50 bryst cup superfinale*

Gutter/Herrer

6 beste fra forsøk

18

50 bryst cup superfinale*

Jenter/Damer

6 beste fra forsøk

19

4 x 100 IM

Gutter/Herrer

Hver svømmer på laget
svømmer 100 IM.

20

4 x 100 IM

Jenter/Damer

Hver svømmer på laget
svømmer 100 IM.

*Superfinale: Det svømmes 5 heat etter utslagsmetoden. En svømmer (sist
plassert) går ut for hvert heat inntil en vinner er kåret.

Søndag 28. januar 2018 kl 0900:
Nr

Øvelse

Klasse

Merknader

21

100 butterfly

Jenter/Damer

Gjelder også som
kvalik til finale søndag
ettermiddag

22

100 butterfly

Gutter/Herrrer

Gjelder også som
kvalik til finale søndag
ettermiddag

23

100 rygg

Jenter/Damer

Gjelder også som
kvalik til finale søndag
ettermiddag

24

100 rygg

Gutter/Herrer

Gjelder også som
kvalik til finale søndag
ettermiddag

25

50 fri

Jenter/Damer

Direkte finale

26

50 fri

Gutter/Herrer

Direkte finale

27

100 IM

Jenter/Damer

Direkte finale

28

100 IM

Gutter/Herrer

Direkte finale

Søndag 28. januar 2018 ettermiddag:
Nr Øvelse

Klasse

Merknad

29

100 butterfly finale

Jenter/Damer

6 beste fra forsøk

30

100 butterfly finale

Gutter/Herrer

6 beste fra forsøk

31

100 rygg finale

Jenter/Damer

6 beste fra forsøk

32

100 rygg finale

Gutter/Herrer

6 beste fra forsøk

33

6 x 50 bryst MIX

MIX

Minimum 3
jenter/damer på laget

Rekruttstevne

Rekruttstevne lørdag:
Øvelse 1: 25 fri
Øvelse 2: 25 bryst
Øvelse 3: 25 butterfly
Øvelse 4: 50 fri
Øvelse 5: 100 IM
Øvelse 6: 4 x 50 fri stafett MIX
Rekruttstevne søndag:
Øvelse 7: 25 rygg
Øvelse 8: 50 bryst
Øvelse 9: 100 fri
Øvelse 10: 4 x 25 fri MIX

