
 
 
 

 

Velkommen til BOV - CUP 
BSC inviterer til approbert stevne i Stemmemyren svømmehall lørdag 11. september 

og søndag 12. september 2021. Stevnet er åpent for alle svømmere fra årsklassen 2012 og 
eldre, masters og para. 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. 
 

Velkommen til utøvere, trenere og dommere! 
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PREMIERING 

STARTKONTIGENT 

STEVNEKONTOR 

INNSVØMMING/STEVNESTART/LAGLEDERMØTE 

STEVNELEDER 

Elektronisk påmelding sendes innen 1. september til Maren Solem-Lygre, e-post: 
stevne.bsc@gmail.com. Det er ikke kvalifiseringskrav til BOV cup, men bestetid fra perioden 
01.09.2020 – 01.09.2021 skal benyttes. Har man ikke svømt øvelsen i perioden, tillates 
stipulert tid eller tid satt utenfor kvalifi- seringsperioden (Jf. GE19.15). 

Som arrangør forbeholder vi oss retten til å sette en maksgrense på antall deltakere, evt. 
heatbegrensinger i tråd med det overnevnte. Det blir ingen tilskuere. BSC vil holde 
deltakende klubber løpende orientert ved overnevnte forhold.  

BSC vil gjennomføre arrangementet i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler 
som lokale og nasjonale myndigheter fastsetter, og de anbefalinger som NSF gir. 

Kr. 75,- per individuell øvelse, men for deltakere født i 2011 og 2012 kr. 80,- uavhengig 
av antall starter. Startkontingenten blir fakturert klubbene etter stevnet. Ingen 
etterpåmeldinger.

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

Stevnekontoret vil være åpent fra lørdag kl. 09:30. 

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 2009 til 2012 

Innsvømming fra kl. 10:00 begge dager 
Stevnestart kl. 11:00 begge dager 
Lagledermøte kl. 10:15 kjøres digital 

Ved stor deltakelse vil det legges inn pause 
halvveis i stevnet begge dager. 

Stevneleder: Maren Solem-Lygre, bergens.sc@gmail.com, 40885942 

PÅMELDING OG COVID-19 INFORMASJON 

KLASSER 
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Øvelses Nr. 
 

1. 

Lørdag 
 

100m fri Damer 

Øvelses Nr. 
 

15. 

Søndag 
 

400m medley Herrer 

2. 100m fri Herrer 16. 400m medley Damer 

3. 200m butterfly Damer 17. 200m fri Herrer 

4. 200m butterfly Herrer 18. 200m fri Damer 

5. 50m bryst Damer 19. 100m fly Herrer 

6. 50m bryst Herrer 20. 100m fly Damer 

7. 100m medley Damer 21. 50m rygg Herrer 
 

8. 
 

100m medley Herrer 
 

22. 
 

50m rygg Damer 

9. 50m fri Damer 23. 100m bryst Herrer 
 

10. 
 

50m fri Herrer 
 

24. 
 

100m bryst Damer 

11. 100m rygg Damer 25. 50m butterfly Herrer 

12. 100m rygg Herrer 26. 50m butterfly Damer 

13. 400m fri Herrer 27. 200m medley Herrer 

14. 400m fri Damer 28. 200m medley Damer 
 
 


