Velkommen til Åbne Københavnske Masters - 32. år
Dato:
Lørdag d. 3.november 2018
Tider:
Opvarmning fra kl. 8:30-9:15
Officialmøde kl. 8:30
Stævnestart kl.9:30 (der vil være en pause)- Sandwich kan bestilles på betalingsopgørelsen
El-Tid
Der vil være elektronisk tidtagning
Adresse:
Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.
Startberettigede:
Masters født i 1993 eller tidligere. Pre- Masters født fra 1994-1998.
Tilmelding:
Hver deltager må maximalt have 3 individuelle løb og 2 holdkapper.
Senest d. 1. oktober 2018. Tilmelding er bindende både til stævne og efterfølgende fest.
Anmeldelsesgebyr: 55.00 DKK. pr individuelle start og 120 DKK. pr holdkap start.
Tilmeldinger sendes til: masters@kvikkastrup.net
Skabeloner udfyldes med: navn, alder, fødselsår, evt. licens nr., løb og tider.

Ved tilmelding af holdkapper, skal navn, samlet alder samt startrækkefølge på holdkappens deltagere
oplyses samtidig med tilmeldingen. Desværre kan vi ikke tilmelde holde hvis foranstående ikke er
oplyst ved tilmeldingen.
Der kan naturligvis ændres i holdenes alder og sammensætning frem til kl. 8.00 den 3. november 2018.
Tilmeldingsfiler kan hentes her: https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=12812
Livetiming: http://livetiming.dk/index.php?cid=4067

Efteranmeldelser: efteranmeldelser koster 65 DKK og ændringer til startlisten vil ikke være muligt
efter den 30.oktober 2018.
Startlister
Offentliggøres på Livetiming løbende: http://livetiming.dk/index.php?cid=4067
Officials:
Alle danske klubber
med 0-20 starter stiller med 1 official med minimum modul 2 (dommer)
Over 20 starter stiller med 2 officials med minimum 2 modul (dommer)
Officials info med navn og uddannelse (modul) sendes sammen med tilmeldinger.

Betaling:
Arbejdernes landsbank Konto 5324 0000244520
eller på MobilePay 21775
husk at oplyse "Åbne Masters 18" OG klubnavn

Kontaktperson / stævnleder
John Johansen
staevneledelse@kvikkastrup.net
VIGTIGT:
Der er en max på 1200 starter på dette stævne.
En eventuel begrænsning vil blive foretaget efter ”først til mølle princippet”, og eventuelle ”afviste”
klubber vil hurtigst muligt få besked herom.
Vi har desværre set os nødsaget til at skærpe betalingsvilkårene - hvilket vi beklager - da vi de sidste år
har haft stigende problemer med at inddrive betalingerne fra flere og flere klubber.
Betaling kan derfor ikke længere ske på stævnedagen - heller ikke for udenlandske klubber.
Afmeldinger:
Eventuelle afmeldinger samt ændringer til holdkapper bedes fremsendt således, at de er
Svømmeklubben KVIK Kastrup i hænde senest den 30. oktober 2018. Afmeldinger vil ikke medføre
refundering af startgebyr. Til gengæld vil afmeldingerne give mulighed for en bedre afvikling af
svømmestævnet uden halvtomme heat m.v.
Klubhuscafe:
Vores klubhuscafe ”den klorfri”, holder åbent hele dagen med salg af kolde og varme drikke, frugt,
chokolade med mere. Det er også muligt at købe sandwich til frokost. Hvis I vil være sikker på at få
sandwich, kan vi anbefale at bestille/betale ved tilmelding. Pris pr sandwich er 45,00
VIGTIGT: Vores klubhuscafe tager desværre kun imod kontanter (DKK) og Mobile Pay.
Masters fest:
Husk også tilmelding til stævnets festlige afslutning med fællesspisning, præmieoverrækkelse og dans.
Pris 195,00 DKK. Bindende bestilling samt betaling skal foretages samtidig med stævnetilmeldingen.
Stævneafslutningsfest finder sted umiddelbart efter stævnet.
Med adgang til skolen/festen fra kl. 18.30.
Præmier til de 3 bedste individuelle klubber som overrækkes til festen.
Festen afholdes i år på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 63, 2770 Kastrup (Indgang er fra
Nordmarksvej).
Der vil være bar hele aftenen hvor øl, vand og vin skal købes. Det er ikke muligt at medbringe
drikkevarer selv.
Overnatning:
KVIK Kastrup henviser til hoteller og vandrehjem i området

•
•
•
•

http://www.parkinn.dk/hotel-koebenhavn
http://www.go-hotel.com/hotel
http://www.zleephotels.com/hotel/zleep-hotel-copenhagen-airport
https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Quality-Airport-Hotel-Dan/

