
 

 

Til: Svømmeklubbene      Stavanger 29. juli 2020 
 Rogaland Svømmekrets 
  

          
 

Med NSFs godkjennelse og etter NSFs lover og regler har vi gleden av å invitere svømmere, 
vannpolospillere, synkron og stupere i Norges Svømmeforbund født i 2011 og eldre, 

inkludert masters og funksjonshemmede til: 

Gamlingen bassengfestival 
 

ÅPENT STEVNE PÅ «NYE GAMLINGEN»  
LØRDAG 22. OG SØNDAG 23. AUGUST 2019 

 
NB!  Pga uvissheter rundt gjeldende smittevernsregler på tidspunktet stevnet arrangeres 
kommer arrangør til å sende ut nærmere info om garderobebruk og andre smitteverntiltak 
torsdag 20. august. Ved evt. lite påmeldte vil arrangør vurdere å flytte søndagens økter til 
lørdag ettermiddag. 
 
Pga Covid retningslinjer for barneidretten pr 1. august 2020 er stevnet begrenset til kun 
deltagere fra Rogaland Svømmekrets.  
 
Sted: Stavanger Svømmestadion Gamlingen 
 
Dato og tid:  
Lørdag 22. august 2020. Stevnestart 10:00: 
Svømmere født klasse 2006 og eldre svømmer på lørdagen, her vil det bli satt 
opp heatbegrensninger om nødvendig for å kunne overholde smitteverntiltak 
samt holde antall personer i anlegget til maks 200 personer til enhver tid. 
Hver svømmer kan maks melde seg på 4 øvelser. Evt heatbegrensninger vil 
bli kommunisert torsdag 20 august samtidig som heatlister legges ut. 
Søndag 23. august 2020. Stevnestart 10:00: 
Denne dagen er for svømmere født 2007 og yngre. Her vil vi ikke kunne sette 
opp heatbegrensninger pga barneidrettsbestemmelsene så ved stor 
deltakelse forbeholder arrangør seg retten til å evt stryke hele øvelser om 
nødvendig for å kunne overholde smittevernstiltak samt holde antall personer 
i anlegget til maks 200 personer til enhver tid. Hver svømmer kan maks melde 
seg på 4 øvelser. Evt strykning av øvelser vil bli kommunisert torsdag 20 august 



 

 

samtidig som heatlister legges ut. 
Arrangør tar begge dager forbehold om endring av starttidspunkt/oppsett ved 
stor deltagelse evt andre forhold som vanskeliggjør gjennomføring av 
smitteverntiltak. Skulle smittevernregler bli endret innen avvikling av stevne til 
det punkt at det ikke lar seg gjennomføre vil arrangør annonsere evt avlysning 
av en eller begge dager torsdag 20 august 2020. 
 
Publikum: Pga koronasituasjonen blir stevnet arrangert uten publikum. Kun svømmere, 
trenere, lagledere, dommere og funksjonærer får adgang til anlegget. Maks 1 
trener/lagleder pr 20 svømmere lørdag og en pr 10 svømmere søndag med 
mindre annet er avtalt på forhånd. 
 
Innsvømming: 09:00-10:00 begge dagene. Utøvere over 19 år svømmer inn i egen bane og 
da maks 2 om gangen pga 1 meters regelen. Vi anmoder alle til å studere tidsskjema og kun 
oppholde seg på anlegget kort tid før og etter en skal svømme sine øvelser. 
 
 
2011- klassen:  Vi ber trenere og lagledere IKKE melde på utøvere i 2011-klassen som 

ikke behersker øvelsene.  
 
Begrensninger: Arrangør forbeholder seg retten til å innføre heatbegrensninger på alle 

øvelser evt. stryke øvelser om nødvendig, for å begrense varighet på 
stevnet.  Eventuelle endringer vil bli lagt ut på 
http://livetiming.medley.no samt kommunisert til påmeldingsansvarlige 
i klubbene i god tid. 
 

  
Lørdag 22 august 2020 svømmere født 2006 og eldre: 
Øvelse:    Øvelse:  
1 400 fri herrer  17 100 fly herrer 
2 400 fri damer  18 100 fly damer 
3 50 fri herrer  19 100 IM herrer 
4 50 fri damer  20 100 IM damer 
5 50 bryst herrer 21 200 fri herrer 
6 50 bryst damer 22 200 fri damer 
7 50 rygg herrer 23 200 bryst herrer 
8 50 rygg damer 24 200 bryst damer 
9 50 fly herrer  25 200 rygg herrer 
10 50 fly damer  26 200 rygg damer 
11 100 fri herrer  27 200 fly herrer 
12 100 fri damer  28 200 fly damer 
13 100 bryst herrer  29 200 IM herrer 
14 100 bryst damer 30 200 IM damer 
15 100 rygg herrer   
16 100 rygg damer   
  
 
 
 



 

 

Søndag 23. august 2020 svømmere født 2007 og yngre: 
Øvelse :   Øvelse:  
31 400 fri herrer  47 100 fly herrer 
32 400 fri damer  48 100 fly damer 
33 50 fri herrer  49 100 IM herrer 
34 50 fri damer  50 100 IM damer 
35 50 bryst herrer 51 200 IM herrer 
36 50 bryst damer 52 200 IM damer 
37 50 rygg herrer   
38 50 rygg damer   
39 50 fly herrer   
40 50 fly damer   
41 100 fri herrer   
42 100 fri damer   
43 100 bryst herrer    
44 100 bryst damer   
45 100 rygg herrer   
46 100 rygg damer   
 
Lagledermøte:  Kl. 09.15  
 
Premiering: Deltakerpremie til klassene 2008, 2009,2010 og 2011. 
  1/3 premiering til klassene 2007 og eldre, stafett i en klasse. 
  Funksjonshemmede og Masterssvømmere blir rangert i egne klasser. 
 
Påmeldingsfrist: Elektronisk påmelding ved bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria 

eller tilsvarende sendes til:  
  pamelding@rogsk.no innen Tirsdag, 18. august 2020 
   Kontaktperson påmeldinger: Øyvind Sigvaldsen tlf: 992 16085 
 
   Stevneoppsett kan lastes ned fra medley.no i Victoria. 
  Etteranmeldinger i ledige baner mot dobbelt startkontingent, 

Strykninger og registrering/endringer på lagoppsett utføres så raskt 
som mulig direkte på ltmobil.medley.no   

 
Startkontingent: Kr. 100,- pr. øvelse pr. svømmer.  
  Kr. 200,- pr. lag i stafettene. 
  Etter påmelding dobbel pris.  
 
2009/2010-klassen:  Kr 75,- for stevnedeltakelse.  
    
Innbetaling:  Samtidig med påmelding betales startkontingenten til: 
   Frisinn Svømmegruppe 
   v/kasserer 
   Konto nr: 3201 13 35461 

Backuptider: For å kunne overholde 1 meters regelen i start/mål området blir 
stevnet kjørt med dommere som også tar backup tid. Dvs. det vil ikke 
benyttes manuelle klokker/tidtakere i målområdet. Evt svømmere som 



 

 

verken får innslag eller backuptid (rød knapp) vil få tilbud om å 
svømme om igjen i ledig heat eller på slutten av dagen.  

   
Bassenget: Bassenget er 25 meter, ferskvann, har 6 baner og holder en 

vanntemperatur på 27 grader. Det er elektronisk tidtaking og 
bølgebrytende baneskiller.  

 
Kiosk/kafeteria er åpen.  
 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL Gamlingen bassengfestival 
 

 


