Hva er Call Room – Hensikt – Forventninger
Call Room vil være en prøveordning på NM langbane og NM senior kortbane.
Hva er Call Room
Call Room er et eget avstengt område hvor utøverne møter opp, sjekkes og gjør seg klare for start.
Utøveren skal møte opp 10 minutter før fastsatt starttid utenfor inngang til call room. Her vil utøveren bli
innregistrert. Det neste steget er at utøveren vil sjekkes av en dommer av samme kjønn. Etter dette går
svømmeren inn i final Call Room, hvor utøveren blir sittende/stående til det er hans/hennes tur til å gå ut til start
pallene og gjøre seg klar til start. Etter innsjekking i Call Room skal utøveren ikke forlate rommet. Det er viktig at
utøverne har med seg alt de trenger for å gjennomføre løpet. Opphold i Call Room er ikke tillatt for foreldre,
trenere, venner eller støtteapparat, med unntak av ledsagere.
Call Room har vært brukt i svømming i flere år på store internasjonale mesterskap. Det er fastsatt i FINA reglene
at det skal være Call Room på store mesterskap. Det er nå mer og mer utbrett på andre lands nasjonale
mesterskap og mindre internasjonale mesterskap, men har ikke vært praktisert tidligere i Norge. Dette blir nå en
prøveordning på NM langbane i Bergen og NM Senior kortbane i Stavanger.

Hensikt
Hensikten med et «Call Room» er:
 Sjekke at utøverens klær og svømmeutstyr er i henhold til dagens aktuelle regler. Dette gjelder
reklame, svømmedrakt, badehetter, briller og annet hjelpeutstyr.
 Isolere utøveren fra ytre påvirkninger å gi dem tid til å forberede seg for sitt løp.
 Forsikre at utøveren og riktig utøver er på plass og klar i god tid før sitt løp.
 Sjekke at riktig utøvere stiller på stafettlaget.
 I tillegg ønsker NSF at svømmerne skal være vant til Call Room før de skal på sitt først internasjonale
mesterskap.

Hva må utøveren huske og forvente:
1. Utøverne MÅ møte opp 10 minutter før heat start foran teltet for å innregistrere seg. Ved staffet må
hele laget komme samlet for innregistrering.
2. Utøverne må påse at de har med seg alt de trenger for å utføre løpet.
3. Utøverne må påse at de har på seg godkjent svømmetøy og utstyr, samt at tøy/utstyr følger dagens
reklame regler.
4. Utøverne må være forberedt på at svømmetøy og utstyr vil bli sjekket av en dommer av samme kjønn.
5. Utøverne vil etter innregistrering og sjekk gå inn i Final Call Room hvor de får tid til å forberede seg til
løpet.
6. Når tiden er inne vil en funksjonær sende utøveren inn til sin start pall. Dette vil skje mens foregående
heat pågår, med unntak av heat med innmarsj, da vil en og en utøver komme ut av Final Call Room
mens de får en introduksjon av speaker.
7. Hvis utøveren ikke har riktig utstyr, får han/hun mulighet til å korrigere dette. Ved spesielle tilfeller får
de forlate Call Room, men må da registreres ut og innregistreres og sjekkes på nytt. De vil ikke bli
disket.
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