SWIM KING KIDZ CUP 2022 d. 18. - 19. Juni 2022
Det er en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup at byde velkommen til SWIM KING KIDZ CUP 2022.
Stævnet hvor vi afslutter sæsonen med maner!
Stævnet bliver afviklet med både løb for de yngste og til dem der skal videre som årgangssvømmere.
Stævnet giver børnesvømmere mulighed for at konkurrere under optimale forhold med jævnaldrende fra Danmark og det nære udland, og eventuelt at kunne kvalificere sig til efterårets Regionsmesterskaber. Herefter kan
svømmerne gå på ferie med en kravtid eller en god oplevelse med trænere og klubkammerater. KVIK vil sørge for
hyggen lørdag aften med små-konkurrencer, aktiviteter og Grill-mad, udenfor i det gode vejr.
Vi glæder os til at se jer alle.

Stævne info
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bassin: 25 m bassin, 6 baner. Udsvømning i separat bassin.
El-tid, LIVE timing, gældende FINA regler følges.
Flyvende start mellem heats.
afvikles i fire afsnit
Adresse: Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup - Danmark.
Tilmeldinger sendes til: sekretariat@kvikkastrup.dk

Konkurrence- og præmieinfo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Direkte finaler i alle løb.
Medaljer til alle (1, 2, 3) i alle løb og grupper.
Pokaler til alle (1, 2, 3) i holdkapperne.
Samlet vinder (1, 2, 3) i de fire 50 meter løb + 100 IM for pige- og drenge gruppe A og gruppe B.
Samlet vinder (1, 2, 3) i de fire 25 meter løb for piger og drenge gruppe C og gruppe D.
Bedste præstation (1, 2, 3) for distancerne 200m for gruppe A og 100m for gruppe B.
Bedste præstation (1, 2, 3) for distancen 100m for gruppe C.
Bedste præstation (1, 2, 3) for distancen 50m for gruppe D.

Sociale konkurrencer og aktiviteter
1. Klubben med det bedste HEPPEKOR vinder en pokal til evigt eje, samt vandrepokal.
a. Der vil blive stemt pr. dag efter endt afsnit begge dage.
b. Samlet vinder er klubben med flest stemmer, som udpeges søndag.
2. Klubben med det bedste BANNER vinder en pokal til evigt eje, samt en vandrepokal.
a. Prisen vil blive uddelt efter afsnittet lørdag.
Repræsentanter fra hver klub udpeger vinder. Repræsentanter kan ikke stemme på egen klub.
Under stævnet (fra frokost og frem til godnat-tid lørdag og stævneslut søndag), vil der være mulighed for
vandkrig, hoppeborg, rundbold og andre aktiviteter og små-konkurrencer ude på plænen

Årgangs grupper
• Gruppe A
• Gruppe B
• Gruppe C
• Gruppe D

piger: 2010
piger: 2011
piger: 2012
piger: 2013 og yngre

drenge: 2009
drenge: 2010
drenge: 2011
drenge: 2012 og yngre

Holdkapper
I holdkapperne vil grupperne A+B svømme sammen og grupperne C+D
I MIX holdkappen 8x50 fri og 8x25 T-shirt holdkap, skal man stille som følger, i denne rækkefølge:
•
•
•
•

2 piger fra grupperne A+B
2 drenge fra grupperne A+B
2 piger fra grupperne C+D
2 drenge fra grupperne C+D

T-shirts holdkappen: Svømmer må hjælpes op og af med T-shirten, men må på ingen måde røres efter T-shirt
er påført.
Man må stille det antal holdkapper man vil, men vi forbeholder os ret til heatbegrænsning, jævnfør punkt
under ”Vigtigt” (se længere nede).

Priser, betingelser og kontaktinfo for stævnedeltagelse
1. Early bird: Tilmeldingsgebyr er DKK 55,- pr. start og DKK 100,- pr. holdkap.
a. Sidste frist for forhåndstilmelding er den 17. april 2022.
b. Early bird tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af de forhåndstilmeldte starter.
2. Almindelig tilmelding: Tilmeldingsgebyr er DKK 70,- pr. start og DKK 110,- pr. holdkap.
a. Sidste frist for tilmelding er den 22. maj 2022.
3. Mulighed for køb af stævnepakke med 6 starter, overnatning og forplejning inklusivt KVIK-PAS. Se
Bestillingsark i svømmetider.dk
4. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke ved afmeldinger af tilmeldte svømmere.
5. Skulle en svømmer falde for heatbegrænsning, tilbagebetales tilmeldingsgebyret selvfølgelig.
6. Betaling sker inden stævnestart via faktura, der fremsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.
7. Skema med bestillinger sendes til sekretariat@kvikkastrup.dk
8. Startlister, vejledende tidsplan, officialliste og anden info vil blive offentliggjort på Svømmetider.dk
9. Afmeldinger skal ske senest 1½ time før stævnestart for de enkelte afsnit.
10. Afmeldinger sker via sync eller til stævnesekretariatet på afmeldingslister. Husk at anføre ID, svømmernavn, årgang, løb nr. og disciplin.

Officials
Danske klubber stiller med 3 officials til hvert stævneafsnit med minimum modul 2 uddannelse (dommer).
Det vil være muligt at ”leje” en official. – Pris pr afsnit: 450 kr.

Vigtigt
Klubber med starter begge dage vil blive prioriteret frem for andre. Der gives først endelig tilsagn om deltagelse efter forhåndstilmeldingens udløb.
Vi forbeholder ret til heatbegrænsning, hvis dette er nødvendigt af hensyn til den samlede tidsplan for at
sikre en god stævneafvikling for svømmerne.

Forplejning
1.
2.
3.
4.

Overnatning og forplejning på Kastrupgårdskolen, Blåklokkevej 5, 2770 Kastrup.
Gratis frokost til trænere, holdledere og officials
Priser på forplejning og KVIK-PAS fremgår af tilmeldingsarket: ”overnatning og bespisning”
Der kan også købes mad og KVIK-PAS, selvom man ikke overnatter

Praktisk Info
1. Frokost serveres mellem kl. 12.00 – 14.00.
2. KVIK-Grill lørdag bliver mellem 17.00 – 19.00.
3. Overnatter man ikke, men har brug for at have en base, skal man i tilmeldingen skrive at man har
brug for et klasselokale.
4. I vores klubhuscafe ”KVIK Shoppen” er der mulighed for at købe (eller tilkøbe ud over KVIK-PAS)
kolde og varme drikke, hjemmelavede smoothies, frugt, müslibarer m.v.

KVIK-PAS, hvad er det?
Det er et pas som alle der har tilkøbt det får og kan hænge rundt om halsen til evigt eje. Det giver adgang til
at kunne gå i boderne og få popcorn, frugt, smoothie, pølsehorn og andet, hvor du får et klip når du har hentet. Dette får du med:
2x pølsehorn
2x frugt
2x hjemmelavede smoothie (forskellige smagsvarianter)
2x Müslibar
2x cacao eller juice
1x popcorn

Husk: at dette også kan tilkøbes uden KVIK-PAS
Køb af udstyr
Det vil være muligt at købe sportsudstyr fra SWIMKING® med rabat både lørdag og søndag.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende stævnet kan rettes til stævneleder på: staevne@kvikkastrup.dk
Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til stævnesekretariatet på: sekretariat@kvikkastrup.dk.

Tidsplan
Der vil efter forhåndstilmelding blive lagt en tidsplan op for hvordan stævne og events vil blive afviklet hen
over weekenden.

Løbsprogram
løb
lørdag / grupper
1+2
25 butterfly
3+4
25 ryg
5+6
200 bryst
7+8
50 fri
9+10
100 butterfly
11+12 200 rygcrawl
PAUSE, frokost (en time)
13+14 100 fri
15+16 50 butterfly
17+18 100 medley
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kommentar

heat begrænsning på 4 heat
x
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x
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heat begrænsning på 4 heat
x
x
x

Kort pause

19

8x50 fri MIX

løb
søndag / grupper
20+21 25 bryst
22+23 25 fri
24+25 200 fri
26+27 50 bryst
28+29 100 rygcrawl
30+31 200 Medley
PAUSE, frokost (en time)
32+33 50 rygcrawl
34+35 100 bryst
Kort pause
36
8x25 T-shirtholdkap

2xP+D
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se korrekt opstilling af denne holdkap

2xP+D

D
x
x

kommentar

heat begrænsning på 4 heat
x
x

x
x
heat begrænsning på 4 heat
x
x
2xP+D

HUSK: KVIK forbeholder sig retten til heat begrænsinger, se uner punktet ”vigtigt”.

se korrekt opstilling af denne holdkap

