
BSC inviterer til approbert stevne i Stemmemyren svømmehall lørdag 24. oktober
og søndag 25. oktober 2020. Stevnet er åpent for alle svømmere fra årsklassen 2009 TIL 2005. 
Bassenget er 25 meter og har seks baner. Vanntemperatur er ca. 28 grader. Det blir elektronisk 

tidtaking og all informasjon om stevnet blir lagt på livetiming.medley.no, 
alternativt ltmobil.medley.no for håndholdte enheter. 

Stevnet arrangeres i henhold til NSF’s lover og regler. 
Det vil være kiosk med salg av mat og drikke under stevnet dersom dette er lov. 

Velkommen til utøvere, trenere og dommere! 

BERGENS SVØMME CLUB ØNSKER VELKOMMEN TIL

SØTT + SALT CUP
24.-25. OKTOBER 2020 I  STEMMEMYREN



PÅMELDING
Elektronisk påmelding ved bruk av UNI_P (Prima format) fra Victoria eller tilsvarende sendes 
fra klubbene innen 14. oktober til Bruno Langlois, e-post: stevne.bsc@gmail.com. Det er ikke 
kvalifiseringskrav til søtt+salt cup, men bestetid fra perioden 14.10.2019 – 14.10.2020 skal benyttes. 
Har man ikke svømt øvelsen i perioden, tillates stipulert tid eller tid satt utenfor kvalifi- 
seringsperioden (Jf. GE22A6). Heatbegrensning: Det forbeholdes rett til heatbegrensning ved stor 
deltakelse, også på hele årsklasser. For hver økt er det grunnet smitterestriksjoner en begrensning 
på 200 utøvere. Det er de første 200 påmeldte pr økt som vil få delta. Vi forbeholder rett til å justere 
klasseinndelingen i forhold til antall påmeldte. Konkurransen er åpen for klubber som hører inn under 
Vestland Idrettskrets. Etterpåmeldinger aksepteres ikke, unntatt svømmere som allerede er påmeldt 
på stevne den aktuelle dagen.

STARTKONTIGENT
Kr. 75,- per individuell øvelse. Startkontingenten blir fakturert klubbene etter 
stevnet. Etteranmeldelse vil bli fakturert med dobbel startavgift, hvis plass i oppsatt heat.

KLASSER
Heatene blir satt opp etter beste tid, uansett klasse. 
Det konkurreres i følgende klasser:  
Årsklasser i juniorklassene 
Funksjonshemmede 

STEVNEKONTOR
Stevnekontoret vil være åpent fra lørdag kl. 09:30.  
Stevneleder: Maren Solem-Lygre, bergens.sc@gmail.com, 40885942

PREMIERING
Medaljepremier for alle øvelsene i hver klasse. Det gjennomføres 1/3 premiering for 
øvelsene per klasse. Funksjonshemmede premieres i klassene S1-S14, SB1-SB14 
og SM1-SM14. Deltakerpremier til alle deltakere i klasse 2008 til 2009. 

INNSVØMMING/STEVNESTART/LAGLEDERMØTE
Innsvømming fra kl. 10:00 begge dager 
Stevnestart kl. 11:00 begge dager 
Lagledermøte kl. 10:15 i aulaen begge dager.

STEVNELEDER
Maren Solem-Lygre tlf 40885942

PUBLIKUM
Pga coronasituasjonen blir stevnet arrangert uten publikum. Kun svømmere, trenere, lagledere, dommere og 
funksjonærer får adgang til anlegget. Maks 1 trener/lagleder pr 20 svømmere (07 og eldre) og 1 pr 10 
svømmere (08 og yngre) med mindre annet er avtalt på forhånd. Antall trenere klubb er få lov vil bli bekreftet 
med påmelding bekreftelse. *Hver klubb må ha med en egen smittevernsansvarlig..



ØVELSER

  

Øvelses Nr. Lørdag Øvelses Nr. Søndag

3. 50m fri Damer

4. 50 fri Herrer

5. 100m fly Damer

6. 100m fly Herrer

7. 50m bryst Damer

8. 50m bryst Herrer

9. 200 rygg Damer

10. 200m rygg Herrer

11. 50m fly Damer

12. 50m fly Herrer

13. 200m bryst Damer

14. 200m bryst Herrer

200m medley Damer1.

2 200m medley Herrer

PAUSEPAUSE

15. 50m rygg Damer

16. 50m rygg Damer

Som arrangør forbeholder vi oss retten til å sette en maksgrense på antall deltagere og tilskuere 
på arrangementet basert på regler fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på 
arrangementsdatoen. Dersom dette skulle bli aktuelt, så vil stevneansvarlig ha suverenitet om 
hvordan utvelgelsen gjøres. Vi følger de råd som til enhver tid foreligger fra lokale 
helsemyndigheter i Bergen, Folkehelseinstituttet, Idrettsforbundet og Svømmeforbundet. Vi 
følger situasjonen tett og vil oppdatere informasjonen ved endringer.
Status 25.09.2020: Pga. usikkerhet rundt restriksjoner / anbefaling fra FHI kan det være 
nødvendig med endringer i øvelser (styrkning, aldersbegrensning), antall baner. Siste 
oppdatering vil alltid bli lagt ut på medley.no/livetiming.no, deltagende klubber må følger med. 
Informasjon angående gjennomføring vil også legges ut senest 2 dager før stevne
*Alle andre må forholde seg til evt. oppdateringer/endringer som kommer seinere.




