Inför IVVM i Budapest den 25-30 mars 2014
*** 97 svenskar är anmälda från Sverige till IVVM i Budapest. Det är fler svenskar än till
något tidigare världsmästerskap för veteraner inomhus. Senast i Jyväskylä 2012 var 81
svenskar anmälda som tog hem 44 medaljer (17 guld, 17 silver och 10 brons). Totalt är drygt
3900 veteraner från 70 länder anmälda till mästerskapen här i Budapest jämfört med 2695
veteraner senast i Jyväskylä. IVVM arrangeras vartannat år i mars månad med början i
Sindelfingen, Tyskland 2004.
*** I början av tävlingsveckan rapporteras att det skall vara ca 12 grader varmt i Budapest
men i slutet av veckan ca 20 grader.
*** Den tekniska manualen på 88 sidor (Technical Manual ) finns nu att ladda ner från
arrangörens hemsida och finns i din ”påse” vid ankomsten. Där har du all information som du
behöver om tävlingarna. LÄS NOGA! Ändå kan det vara på sin plats att påminna om en del
viktiga saker:
*** Tänk på att det första du skall göra när du anlänt till Budapest är att hämta din ”påse” i
SYMA Sport & Event Center, Hall C (medtag ID-kort eller pass). I din ”påse” kommer din
ackreditering att finnas liksom dina nummerlappar, deltagarhandbok (Technical Manual) mm.
Ackrediteringen skall du ha på dig under alla tävlingsdagar. Den ger dig också rätt att åka
gratis med lokala bussar.
*** Vid detta mästerskap behöver man inte göra någon daglig avprickning (confirmation).
Däremot måste man anmäla (annullera sitt deltagande) i TIC senast kl 18.00 dagen innan om
man inte skall tävla i gren där man är anmäld. TIC är beläget i SYMA, Hall C.
*** Passa tiderna i Call Room och läs på vad som händer där! Call Room-tider för de olika
grenarna finns i manualen. Sverigelinne gäller.
***Passa också tiderna för prisutdelningar om du kommer bland de tre första. Kommer du på
pallen skall du ha Sverigekläder på. (Om du inte har Sverigeoverall, så låna av någon annan
svensk.)
***Dopingkontroll: Läs på! Ha alltid ID-kort eller pass med dig. Om du blir uttagen till
dopingkontroll måste du kunna visa ID.
*** Vi rekommenderar att du alltid har med dig Försäkringskassans EU-kort som medger
läkarvård i Ungern efter samma villkor som för ungerska medborgare.
***Håll koll på Sveriges anslagstavla, där vi i kommittén fortlöpande anslår information
bland annat ca kl 16.00 varje dag efter de dagliga lagledarmötena.
*** Kommitténs medlemmar på plats i Budapest under tävlingsdagarna är Ivar Söderlind,
Peter Hackenschmidt, Mikael Magnusson och under de tre sista dagarna Ulf Agrell.
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