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        Tønsberg 2. november 2022 
 
 
SLOTTSFJELL OPEN JAKED CUP 2022 
Vi ønsker velkommen til Slottsfjell Open Jaked Cup 2022.  
Det er påmeldt XXX svømmere fra XX klubber. 
 
Tønsberg Svømmehall er en forholdsvis liten svømmehall og vi har en antallsbegrensning på antall personer 
inne i hallen. For å ikke overstige denne på lørdag, oppfordrer vi til å ta noen lufteturer ut og ikke være i 
anlegget mer enn nødvendig på lørdagen 😊. (fredag og søndag er det vesentlig færre svømmere). Vi synes 
selvfølgelig det er trist å komme med denne oppfordringen, men dessverre nødvendig.  
 
LAGLEDERMØTE 
Lørdag kl. 08.00 i klubbrommet. Nedgang til kjeller innerst i gangen til høyre. 
 
Evt. strykninger gjøres så snart man vet at utøvere ikke stiller til start. Dette gjøres via 
https://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=4021 
Passord sendes til hver klubb og vil også kunne fås av verter ved inngangen. 
 
SVØMMEHALLEN 

• Vi oppfordrer svømmere til å ikke sette fra seg bagger på tribunen, det er godt plass til bagger i nedre 
basseng 

• Alle utøvere møter for registrering før start i callroom. 
 

GARDEROBER 
Det er en del låsbare skap i garderobene. Her trengs 10 kroning for å låse. 
 
NB! Dusjene er stengt i første pause lørdag, for spyling/vasking. Vi gjør oppmerksom på at det er mannlig 
badevert som vil gjøre dette i damegarderoben også. 

 
INNSVØMMING/UTSVØMMING 
Fredag 
Dørene åpnes 15.45 
Innsvømming øvre basseng 16.00 – 17.15 
Nedre basseng er ikke tilgjengelig fredag 
 
Lørdag/søndag 
Dørene åpnes 07.45 
Innsvømming øvre basseng 08.00 – 08.45 
Innsvømming/utsvømming nedre basseng 08.00 – stevneslutt 
 
HEATLISTER 
Hver klubb får 1-3 heatlister.  
Ytterliggere heatlister kan kjøpe for kr. 30,-. 
 
PREMIER 
Arrangør lager konvolutter med deltakerpremie til alle svømmere. Dette er siste «kakestykke» til medaljen. Fint 
om klubbene har oversikt over antall nye svømmere (ikke vært med på Jaked Cup tidligere) ved henting, så får 
de med selve medaljen også. 
 
Det lages konvolutter med premiekort til hver klubb, som kan hentes ved stevnedagenes slutt.  
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TREKNING JAKED KATANA KONKURRANSEDRAKT 
10 stk Jaked Katana konkurransedrakter trekkes tilfeldig blant alle deltakerne. 
Dette gjøres i 1. pause lørdag. Det henges opp liste over vinnerne ved inngang til svømmehall. Man må ikke 
være tilstede i hallen for å vinne drakten. 
 
FINALE LØRDAG 
Se vedlegg for gjennomføring. 
 
JAKED CUP MESTERE 
Jaked Cup mestere kåres søndag. Premieutdeling så snart som mulig etter stevneslutt. 
 
KIOSK 
Det vil være salg av baguetter, toast, sushi, sjokomelk, smoothie, vafler, kaker, frukt etc. i kiosken. 
Oppfordrer til å bruke Vipps, men vi tar også imot kontanter. 
 
PARKERING 

1. Gratis parkering på plassen nærmest svømmehallen.  
2. Betalingsparkering på andre siden av veien (ved grass slette). 
3. Det er også gratis parkering ved Fylkeshuset som ligger til venstre litt lengre opp i gata 

  

 
 
 
 

VELKOMMEN! 
 

Med vennlig hilsen 
TØNSBERG SVØMMEKLUBB 
 
 
Ronald Christensen 
Stevneleder 
Tlf. 915 72 718 
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Finalegjennomføring  
– oppsett 100 m finaler Rygg – IM – Fri – Bryst og utslagscup 

• Callroom flyttes til hjørnet ved trappa dyp del og «venterom». 
• Jenter og gutter, 4 klasser fordeles i 4 heat a 5utøvere: 

Ø Heat 1: Klasse 11/10 
Ø Heat 2: Klasse 09/08 
Ø Heat 3: Klasse 06/07 
Ø Heat 4: Klasse 05/eldre 

Rekkefølge finaler:  

1. 100 rygg damer x 4 heat 
2. 100 rygg menn x 4 heat 
3. 100 IM damer x 4 heat 
4. 100 IM menn x 4 heat 
5. 100 fri damer x 4 heat 
6. 100 fri menn x 4 heat 
7. 100 bryst damer x 4 heat 
8. 100 bryst menn x 4 heat 

 
I finaleøvelsen møter alle 4 heat til callrom for registrering samtidig. 

Ø Heat 1 anvises til start 
Ø Heat 2 anvises bak startere/vegg 
Ø Heat 3 blir i callroom/telt 
Ø Heat 4 anvises til venterom bak callroom 

1. Opprop av utøvere i første heat før start -Svømmere går opp av vannet etter endt heat (ikke hengende 
start). 

2. Utøvere i de påfølgende øvelsene bør gå til callroom innen tredje heat i foregående finaleøvelse er i 
vannet. 

Punkt 1-3 utføres for hver finaleøvelse 1-8 som nevnt over 

Etter siste finale så skal utslagscup 50 rygg gjennomføres: 

1. Utslagsrunde 1 50 rygg damer 5 baner – 1 utslag 
2. Utslagsrunde 1 50 rygg menn 5 baner – 1 utslag 
3. Utslagsrunde 2 50 rygg damer 4 baner – 1 utslag 
4. Utslagsrunde 2 50 rygg menn 4 baner – 1 utslag 
5. Utslagsrunde 1 50 rygg damer 3 baner – 1 utslag 
6. Utslagsrunde 1 50 rygg menn 3 baner – 1 utslag 
7. Finalerunde 1 50 rygg damer 2 baner – 1 utslag - 1vinner 
8. Finalerunde 1 50 rygg menn 2 baner – 1 utslag - 1vinner 

Til slutt premieutdeling alle klasser og utslagscupen 

 


