
Olavslekene 2018 

Info om heatbegrensningene 
 

 
 
 

På grunn av rekordstor deltakelse på årets Olavslekene 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. Heatbegrensning øv. 1 og 2, 400 fri 

 
Øvelse 1 og 2 begrenses ved at alle 10-11 og 12 åringer har blitt strøket fra øvelsen. 

Bakgrunnen for dette er at da barneidrettsbestemmelsene ikke gir oss lov til å 

forskjellsbehandle utøver i disse aldersklassene så må vi behandle de likt hvis de blir 

berørt. Alle aldersklasser blir berørt og derfor måtte alle i de 3 klassene strykes. 

Videre begrensninger for de som er 13 år og eldre er utført etter vanlig prinsipp for 

heatbegrensning, dvs de uten påmeldt tid er begrenset først også har man da begrenset opp 

til en viss tid. Liste over svømmere som er strøket ligger på stevnet hjemmeside. 

 

Svømmere som er strøket fra øvelsen(e) og eventuelt ønsker å strykes fra lørdagen på grunn av 

bare   én gjenstående øvelse bes gi beskjed innen onsdag kl 23.59 på epost 

stevne@silsvomming.no. Dette vil gå som normal påmelding / avmelding uten startavgift. 

 
2. Heatbegrensning øv. 13 og 14, 200 bryst, 17 og 18, 400 IM og 35 og 36, 800 fri 

 
Øvelse 13, 14, 17, 18, 35 og 36 begrenses på samme måte som øvelse 1 og 2. 

 
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. 

 

NB! For å holde tidsrammen på stevnet så ser vi oss nødt til å holde oss innenfor de rammene vi 

nå har. Det betyr at det kun vil være påmelding til ledige baner. 
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For Sarpsborg IL, svømmegruppa, 
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