Bærum Open 2017
Endring i starttidspunkt og heatbegrensning
På grunn av rekordstor deltakelse på årets Bærum Open er det nødvendig med en del tiltak for å
gjennomføre stevnet innenfor en akseptabel tidsramme. Det er spesielt lørdagen som sprenger
grensene, og følgende blir gjennomført:
1. Framskyndet start lørdag morgen.
Første økt lørdag for de yngste starter kl 08.30, med innsvømming 07.30.
2. Heatbegrensning øvelse 13 og 14, 200 medley for yngste gruppe
Øvelse 13 og 14 begrenses til 9 heat for hvert kjønn. For å unngå at heatbegrensningen går
uforholdsmessig ut over de yngste svømmerne strykes det fra hver klasse i forhold til antall
påmeldte i klassen. Det betyr at en sterk ung svømmer kan komme foran en litt svak eldre svømmer,
selv om den eldre svømmeren har bedre tid. Prioriteringsliste og liste over svømmere som er strøket
ligger på stevnets side på livetiming, http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=2279
Svømmere som er strøket fra øvelsen og som ønsker en annen øvelse i stedet, eventuelt strykes fra
lørdagen på grunn av bare én gjenstående øvelse bes gi beskjed innen onsdag kl 23.59 på epost
svomme@gmail.com. Dette vil gå som normal påmelding / avmelding uten startavgift.
3. Heatbegrensning øvelse 17, 400 fri damer 2004 og eldre
Øvelse 17 begrenses til 10 heat. Prioriteringen gjøres på samme måte for for øvelse 13 og 14, og
prioriteringsliste finnes på livetiming.
Svømmere som er strøket fra øvelsen og som ikke er påmeldt 400 medley (fredag) kan om ønskelig
svømme 400 fri på fredag kveld i yngste avdeling. Det er rom for inntil 4 ekstra heat. Beskjed må
sendes på epost svomme@gmail.com, og prioriteres etter tidspunkt for mottak. Svømmere 2004 og
eldre som svømmer på fredag vil bli rangert og premiert sammen med de andre i sin klasse som
svømmer på lørdag.
Så snart det kommer strykning på en av øvelsene over blir første på reservelisten automatisk satt
inn, og klubben kontaktet på epost. Det er derfor viktig at klubben følger med på epostboksen, og
gir tilbakemelding hvis dette ikke ønskes. Det selvsagt også viktig å gi beskjed om eventuell
strykning på en av disse øvelsene i god tid slik at vi kan ta inn reserve.

26/11-2017
For Bærumsvømmerne,
Torbjørn Sund
Påmeldingsansvarlig

