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Invitasjon til SSK Sommerstevne 2020  
Med NSFs godkjennelse og etter NSFs lover og regler, med forbehold om at det fra 15. juni blir 
lov å arrangere stevner med opp til 200 personer til stede, har Stavanger Svømmeklubb gleden 
av å invitere svømmere født i 2011 og eldre, inkludert masters og funksjonshemmede til åpent 
stevne på Stavanger Svømmestadion Gamlingen lørdag 20. og søndag 21. juni 2020.  
 
NB! Pga uvissheter rundt gjeldende smittevernsregler på tidspunktet stevnet arrangeres 
kommer arrangør til å sende ut nærmere info om garderobebruk og andre smitteverntiltak 
torsdag 18. juni. Ved evt. lite påmeldte vil arrangør vurdere å flytte søndagens økter til 
lørdag ettermiddag. 

Sted:         Stavanger Svømmestadion Gamlingen  

Dato og tid: Lørdag 20. juni 2020. Stevnestart 09:00: 
Svømmere født klasse 2007 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 onsdag 17. juni samtidig som heatlister legges ut. 

 Søndag 21. juni 2020. Stevnestart 09:00: 
Denne dagen er for svømmere født 2008 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 onsdag 17. juni 
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 onsdag 17. juni. 

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:  Med mindre det kommer nye regler re. gruppestørrelser og avstander blir det 
ikke avholdt normal innsvømming. Landoppvarming kan gjøres på 
oppmerkede områder på anlegget evt på grøntarealene/stiene rundt 
Mosvannet som ligger vegg i vegg. Skulle smittevernsregler bli myknet opp 
før avvikling av stevne på en måte som muliggjør innsvømming vil det bli 
innsvøm fra 08:00-09:00 begge dagene. Vi anmoder alle til å studere 
tidsskjema og kun oppholde seg på anlegget kort tid før og etter en skal 
svømme sine øvelser. 

Strykninger: Strykninger og lagoppsett leveres på ltmobil.medley.no fortløpende og så 
snart som mulig. Dette kan utføres på en smart telefon, iPad eller PC. 
Lagledere har fått utdelt Livetiming koder for strykninger. Bruk disse til 
strykninger frem mot første stevnedag slik at vi kan ha fulle heat og effektiv 



stevneavvikling. Mangler deres lagleder kode for strykninger, ta kontakt med 
tidtakersjef på pamelding@rogsk.no Ikke vent til konkurransedagen med 
strykninger om en vet at svømmeren ikke kommer til å stille! 

Pauser:  Pausetidspunkt blir satt opp og publisert 17. juni. Ved stor deltakelse kan det 
bli aktuelt å legge inn ekstra pauser.  

Bassenget: 25 meter ferskvann, 6 baner med bølgebrytende baneskiller, 
ca. 27 grader og påbudt med badehette. 

Tidtaking: Elektronisk tidtaking og vi kjører livetiming. 

Premiering: Diplom for deltakelse på tidenes koronastevne til alle deltakere! 

Påmelding: Frist: Fredag 12. juni 2020.  Sendes elektronisk i NSF standard 
påmeldingsformat til Øyvind Sigvaldsen: pamelding@rogsk.no 
med ”Pam̊elding SSK Sommerstevne 2020 <din klubb>” i emnefeltet. 
Spørsmål vedrørende påmelding rettes til Øyvind på samme email. 

Påmeldingstid skal være bestetid satt i perioden 13. juni 2019 til 12. juni 
2020. Har man ikke svømt øvelsen i denne perioden tillates stipulert  
tid, men disse vil ved heatbegrensning rangeres sist. Arrangør ber om at 
oppmenn som melder på evt opplyser om tider som er stipulerte pr epost. 
Ved lik tid benyttes loddtrekning. Arrangør er ansvarlig for smittesporing og 
må derfor ved påmelding også få fullt navn på alle trenere og lagledere som 
skal delta. 

Eventuelle endringer vil bli lagt ut på http://livetiming.medley.no samt 
kommunisert til påmeldingsansvarlige i klubbene så snart heatlister og 
tidsskjema er klart. 

Etterpåmelding: For å ha kontroll på tidsskjema, antall svømmere i anlegget til enhver tid og 
smittevern blir det ikke mulig å etterpåmelde til dette stevnet. 

Startkontingent: Gratis for alle!  

Lagledermøte: Kort info møte lørdag og søndag ca. 08:00. 

Tidsskjema: Tidsskjema for stevnet, inkludert estimert start for hver øvelse vil bli gjort 
tilgjengelig 17. juni. All informasjon om stevnet blir lagt ut på 
http://livetiming.medley.no 

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. 

Dommere: Rogaland Svømmekrets henstiller dommere å stille gratis pa ̊dette stevnet 
siden det er gratisstevne og det heller ikke er parkeringsavgift. Eventuell 
overnatting/lange reiser på reiseregning skal forhåndsgodkjennes av arrangør. 

Servering:  Pga koronasituasjonen vil det ikke være åpen cafe og vi oppfordrer derfor alle 
til å ta med egen mat og drikke. 

 



Svømmere, trenere, ledere, 
dommere og funksjonærer 
ønskes hjertelig velkommen til to 
spennende dager på Gamlingen! 
 

Parkering:  Parkering på kommunale parkeringsplasser på begge sider av anlegget (ved 
SIF banen og ved kirkegården) evt i gatene rundt anlegget hvor det er lov. 

Spørsmål: Eventuelle spørsmål rettes til stevneansvarlig Haakon Larsen på email: 
stevneutvalget@stavangersvommeklubb.no 

Viktig info re. 2008, 2009, 2010 og 2011 årsklassene: 
På Svømmetinget april 2016 ble det åpnet opp for at 9 års klassen kan starte på approberte stevner. Vi 
ber om at trenere og lagledere IKKE melder på utøvere i 2008/2009/2010/2011 klassen som ikke har 
kontroll på svømmeregler eller mangler andre svømmetekniske ferdigheter. Svømmernes første stevner 
skal være en positiv opplevelse og det blir det ikke om utøver har problemer med å svømme distansen 
pga manglende ferdigheter eller blir disket av andre årsaker. Pga koronasituasjonen som gjør at 
foresatte ikke kan være med på stevnet for å støtte sine unge håpefulle, ber vi klubbene vurdere 
hvilke årsklasser/grupper en stiller med. Svømmerne må være selvstendige nok til å kunne 
overholde smittevernregler samt klare seg selv sammen med treneren sin uten assistanse fra 
foresatte på stevnedagen. 
 

Øvelsesoppsett SSK Sommerstevne 2020: 
Lørdag svømmere født 2007 og eldre:     
1. 50 fri Herrer 19. 200 fri Herrer 
2. 50 fri Damer 20. 200 fri Damer 
3. 50 bryst Herrer 21. 200 bryst Herrer 
4.  50 bryst Damer 22. 200 bryst Damer 
5. 50 rygg Herrer 23. 200 rygg Herrer 
6. 50 rygg Damer 24. 200 rygg Damer 
7. 50 fly Herrer 25. 200 fly Herrer 
8. 50 fly Damer 26. 200 fly Damer 
     27. 200 IM Herrer 
9. 100 fri Herrer 28.  200 IM Damer 
10. 100 fri Damer 
11. 100 bryst Herrer 
12.  100 bryst Damer 
13. 100 rygg Herrer 
14. 100 rygg Damer 
15. 100 fly Herrer 
16. 100 fly Damer 
17. 100 IM Herrer 
18. 100 IM Damer 

Søndag svømmere født 2008 og yngre:  
30. 50 fri Herrer  
31. 50 fri Damer 
32. 50 bryst Herrer 
33.  50 bryst Damer 
34. 50 rygg Herrer 
35. 50 rygg Damer 
36. 50 fly Herrer 
37. 50 fly Damer  


