
BSC inviterer til uapprobert stevne i Stemmemyren svømmehall
lørdag 22. og søndag 23. april. Stevnet er åpent for alle
svømmere fra årsklassene 2000-2009. Bassenget er 25 meter og
har seks baner. Vanntemperatur er ca. 28 grader. Det blir
elektronisk tidtaking.

Det vil være kiosk med salg av mat og drikke under stevnet. 
Velkommen til utøvere, foreldre og trenere!

PÅMELDING
Elektronisk påmelding ved bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria 

eller tilsvarende sendes fra klubbene innen 11. april kl. 24.00 til Rafael Cobo, e-post:
stevne.bsc@gmail.com Det er ikke kvalifiseringskrav til Kjustarten. For å unngå at stevnet
blir for langt, anbefales det å begrense påmelding til tre individuelle øvelser per dag per 
svømmer. Det forbeholdes rett til heatbegrensninger ved stor deltagelse. Etteranmeldelse 
godtas mot dobbel startkontigent hvis det er plass i oppsatte heat.

STARTKONTIGENT
Kr. 75,- per individuell øvelse, men for deltakere født i 2007 - 2009 kr. 80,- uavhengig av 
antall starter. Kr. 150,- kr. per stafettlag
Startkontingenten blir fakturert klubbene etter stevnet.

Stevnekontor
Stevnekontoret vil være åpent fra lørdag kl. 14:30.
Stevneleder: Kristin Senneset, tlf: 481 55 908

Lagledermøte
Lagledermøte begge dager blir kl. 15:10 i aulaen.

Innsvømming
Kl. 15:00 begge dager. 

Stevnestart
Kl. 15:40 begge dager

Premiering
Deltakerpremie for hele stevnet til alle. I årsklassene 2006 og eldre blir det 1/3 premiering.

LANGDISTANSECUP 20
18

Bergen Svømme Club inviterer til Langdistansecup 800m
i Slåtthaughallen 4. Mai 2018. Stevnet er åpent for alle 
svømmere fra årsklasse 2006 og eldre. Det blir elektronisk 
tidtaking og all informasjon om stevnet blir lagt ut på 
livetiming.medley.no/ltmobil.medley.no. Stevnet arrangeres 
i henhold til NSFs lover og regler. Det vil være kiosk 
med salg av mat og drikke under stevnet. 
Velkommen til utøvere, foreldre, trenere og dommere.

Øvelse 1: 800 fri mix

1/3 premiering i hver klasse. Deltakerpremie til alle 2006 modeller.
Det vil også deles ut premie for beste gutt/jente for Langdistansecup. 
Bestemannspremie regnes ut fra beste poengsum sammenlagt fra 800m cup 
og 1500m cup.

Innsvømming 1800
Stevnestart 1840
Lagledermøte 1810

ØVELSER

PREMIERING

INNSVØMMING OG STEVNESTART

Elektronisk bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria eller tilsvarende.  
Sendes fra klubbene innen 27. April 2018 til Rafael Cobo, stevne.bsc@gmail.com.  
Etteranmeldelse mot dobbel betaling hvis det er plass i oppsatte heat. Strykninger og lagoppsett 
leveres på Itmobil.medley.com eller live�timing.no.  
Klubbene får oppgitt passord sammen med bekreftelse av påmelding. 
Det forbeholdes rett til heatbegrensninger ved stor deltakelse, også på hele årsklasser.

Startkontigent er kr. 75,- pr. deltaker.
Startkontigent blir fakturert klubbene etter stevnet. 

Maren Solem Bertelsen tlf 46841991

PÅMELDING

STARTKONTIGENT

STEVNELEDER




