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Stævneinvitation Midtvest cup d. 3. oktober 2020 i Struer 
 

Kære klubber,  

Her finder i invitationen til årets første Midtvest cup stævne. Det kommer til at foregå i Struer Energi 

Park den 3. oktober. 

Grundet COVID-19 bliver det ikke et stævne som vi tidligere har været vandt til og vi tager alle 

forholdsregler for at det kan foregå på en sikker og tilfredsstillende måde for alle deltagere. 

I perioden frem til den 23. september vil der løbende komme informationer på www.svømmetider.dk i 

forhold til den praktiske afvikling af stævnet. Dette stævne bliver det første stævne vi afvikler i region 

MIDTVEST regi og det vil blive brugt til test stævne for fremtidige stævner. I forhold til stævneafviklingen 

kommer vi til at gå med livrem og seler, men vi vil sikre os at vi har helt styr på afviklingen og vil bruge 

erfaringer fra dette stævne til at planlægge fremtidige stævner. 

I forhold til starttidspunkt med mere er stævnet grundet antal personer i svømmehallen og COVID-19 

retningslinjer skubbet til midt på dagen.  

Der vil ikke være adgang for forældre under stævnet.  

Man kan se de overordnede retningslinjer for afvikling af svømmestævner på www.svoem.org 

Adresse 

Stuer Energi Park, Park alle 4, 7600 Struer 

Lokal kontaktperson 

Henrik Hedegaard – E-mail: HH40630312@hotmail.com   Mobil – 4063 0312 

Kontaktperson regionsudvalget 

Henrik Hedegaard – E-mail: HH40630312@hotmail.com   Mobil – 4063 0312 

Lars Bo Larsen – E-mail: lbl@svoem.dk  Mobil – 29160901 

Overdommer 

Morten Andersen 
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Grupper 

Stævnet vil blive afholdt i to-tre grupper med maksimalt 60 svømmere i hver gruppe. Det er målet at vi 

afholder stævnet med nedenstående gruppefordeling, men det er muligt at vi med en skæv fordeling, vil 

justere i forhold til hvilke årgange der skal svømme på hvilket tidspunkt. Dette vil blive meldt endeligt ud 

efter den 23. september. 

Gruppe 1 er årgang 2008 og yngre for drenge og piger. 

Gruppe 2 er årgang 2007 og ældre for drenge og piger. 

Gruppe 1 afvikles i tidsrummet kl.12.15-14.45 – med indsvømning i grupper fra kl.12.15-12.45 

Gruppe 2 afvikles i tidsrummet kl.15.15-17.30 – med indsvømning i grupper fra kl.15.15-17.30 

Alle svømmere må maksimalt deltage i 3 løb. 

Såfremt det samlede antal af svømmere bliver mere end 120 er det muligt at vi vil ændre antallet af 

starter til maksimalt 2 starter, hvilket vil gøre de enkelte afsnit kortere og give os mulighed for at ændre 

antallet af afsnit fra 2 til 3 afsnit. Ligeledes vil grupper og starttidspukter blive tilpasset. Alt dette vil blive 

meldt endeligt ud den 23. september. Der vil kun være adgang for én gruppe ad gangen i svømmehallen 

og det vil ikke være tilladt for andre grupper at opholde sig på området ved Struer Energi Park før og 

efter den respektive gruppe deltager i stævnet. Vi er klar over at dette medfører en masse udfordringer 

for de deltagende klubber i forhold til logistik med mere, men det er de muligheder vi har for 

nærværende og håber I vil bakke op og være løsningsoríenterede. 

Der er mulighed for tilmelding fra d. 10. september og deadline for tilmelding den 23. september og 

endelig plan for stævnet vil være tilgængelig den 29. september på www.svømmetider.dk 

Løbsliste yngste gruppe 2008&yngre 

Løb 1 100 m fri drenge Løb 2 100 m fri piger 

Løb 3 50 m butterfly drenge Løb 4 50 m butterfly piger 

Løb 5 100 m rygcrawl drenge Løb 6 100 m rygcrawl piger 

Løb 7 50 m brystsvømning drenge Løb 8 50 m brystsvømning piger 

Løb 9 100 m individuel medley drenge Løb 10 100 m individuel medley piger 

Løb 11 50 m fri drenge Løb 12 50 m fri piger 

Løb 13 100 m butterfly drenge Løb 14 100 m butterfly piger 

Løb 15 50 m rygcrawl drenge Løb 16 50 m rygcrawl piger 

Løb 17 100 m brystsvømning drenge Løb 18 100 m brystsvømning piger 
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Løbsliste yngste gruppe 2007&ældre 

Løb 101 100 m fri drenge Løb 102 100 m fri piger 

Løb 103 50 m butterfly drenge Løb 104 50 m butterfly piger 

Løb 105 100 m rygcrawl drenge Løb 106 100 m rygcrawl piger 

Løb 107 50 m brystsvømning drenge Løb 108 50 m brystsvømning piger 

Løb 109 100 m individuel medley drenge Løb 110 100 m individuel medley piger 

Løb 111 50 m fri drenge Løb 112 50 m fri piger 

Løb 113 100 m butterfly drenge Løb 114 100 m butterfly piger 

Løb 115 50 m rygcrawl drenge Løb 116 50 m rygcrawl piger 

Løb 117 100 m brystsvømning drenge Løb 118 100 m brystsvømning piger 

 

Præmier 

Der er medaljer til alle deltagere og i samme grupper som på normal vis ved Midtvest cup stævnerne. 

Startpenge 

Startpenge opkræves til samme takst som normalt til Midtvest cup og med samme takst. 

Officials 

Der stilles officials til hvert afsnit efter følgende model 

1 modul 1 og 1 modul 2 / ved 10 starter eller mere 

1 modul 1 og 2 modul 2 / ved 20 starter eller mere 

2 modul 1 og 2 modul 2 / ved 30 starter eller mere 

Hvis der er klubber, der har mulighed for at stille med ekstra officials vil Struer SK og regionsudvalget 

sætte stor pris på det, da det vil frigøre frivillige i Struer SK til at sikre at stævnet kan afvikles på 

forsvarlig vis.  

Officials anmeldes via svømmetider. Officials skal gå igen fra 1. afsnit til 2. afsnit. Der vil kun blive 

afholdt et officialsmøde. 


