Information till de svenska deltagarna vid VEM i Izmir 22 – 31 augusti
2027 anmälda varav 49 svenskar

49 veteraner från Sverige är anmälda till VEM och efter ett antal återbud verkar det som om 45 svenskar
kommer att vara på plats. Totalt är 2027 veteraner (1418 män och 609 män) från 42 länder anmälda.
Antalet anmälda starter är 4494. Tyskland har flest anmälda med 270 veteraner följt av Turkiet med 227
och Ryssland med 182 anmälda. Äldste manlige deltagare är 93: årige Axel Magnusson, IFK Lund.
Svenska lagledare

Svenska lagledare på plats under tävlingsdagarna är Ivar Söderlind, Anna Ek och Peter Hackenschmidt.
Observera att vi lagledare jobbar med tävlingsfrågor och kan inte ta ansvar för hälsorelaterade frågor och
reseproblem med därtill hörande ekonomiska situationer.
Teknisk manual

I den tekniska manualen (Technical Manual) som finns i din ”påse”, och även kan skrivas ut från
arrangörens hemsida, finns all information som du behöver om tävlingarna. LÄS NOGA!
Ändå kan det vara på plats att påminna om en del viktiga saker:
Hämta din påse

Det första du skall göra när du anlänt till Izmir är att hämta din ”påse” i ”Accreditation Centre” i Ataturk
Stadium (punkt 7 på kartan, sidan 4 i tekniska manualen). I din ”påse” finns din ackreditering, liksom
kvitton på de grenar du är anmäld i, dina nummerlappar mm. Ackrediteringen skall du ha på dig under hela
tävlingstiden. Du måste själv hämta ut din ”påse” mot uppvisande av pass. Lagledare kan inte hämta ut
”påse” till deltagare. Här hämtas även ackreditering till medföljande på samma sätt.
Confirmation – avprickning

Confirmation = ”avprickning” görs i TIC, beläget i Ataturk Stadium (punkt 7 på kartan). Om du tävlar före kl.
12.00 måste du ”pricka av dig” senast kl. 22.00 kvällen innan. Tävlar du efter kl 16.00 skall du ”pricka av dig”
senast kl 9.30 tävlingsdagens morgon (se sidan 8 i manualen).
Call Room

Passa tiderna i Call Room (punkt 5 på kartan) och läs på vad som händer där i manualen på sidan 18! Call
Room-tider för de olika grenarna finns även i manualen. Sverigelinne gäller.
Medaljceremonier

Passa också tiderna för medaljceremonierna (punkt 6 på kartan) om du kommer bland de tre första.
Närmare anvisningar på sidan 20 i manualen. Kommer du på pallen skall du ha Sverigekläder på dig. Om du
inte har Sverigeoverall, så låna av någon annan svensk.
Dopingkontroller

Läs på i manualen sid 16-17 om dopingkontroller! Ha alltid ID-kort eller pass med dig. Om du blir uttagen
till dopingkontroll måste du kunna visa ID. Om du har erhållit intyg för dispens för användning av
dopingklassad medicin, skall du ha detta med dig. Lagledare kan följa med till dopingkontrollen.
Anslagstavla

På Ataturk Stadium (punkt 7) har samtliga länder var sin anslagstavla. Håll koll på Sveriges anslagstavla, där
vi fortlöpande anslår information, t ex om svenska medaljörer, ändringar av tidscheman, startlistor och
annat matnyttigt som presenteras vid de dagliga lagledarmötena.
Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Lagledaren Anna Ek är fysioterapeut. Hon hjälper till med rådgivning och enklare tejpning. Ring eller skicka
ett meddelande +4673 650 08 63.
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