Myrtha

Track-Start

Myrtha ”Track-Start” startskamler
Myrtha ”Start-Track” er den nyeste startskammelmodel fra Myrtha Pools. Startskamlen sikrer
svømmerne et kraftfuldt afsæt og optimale resultater til konkurrencer. Startskamlen er kompatibel med Omega Timing System og er bygget op omkring en specialudgave af den patenterede
Omega startplatform, produceret på licens af Myrtha Pools.
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Selve startplatformen er udviklet til at give svømmerne en mere stabil base at ”track-starte” fra under udspringet. Specielt platformens fodafsæt, som
svarer til de startblokke man bla. bruger i atletikken,
giver svømmerne mulighed for at starte med bagerste ben i en 90 gr. stilling, for på den måde at få optimal kraft og skridsikkerhed i startspringet. Der er på
den måde målt forbedringer på op til 1/10 sekund i
forhold til startsignalet.
Den skridsikre og indstillelige startplatform måler
74 x 52 cm. Fodstøtten kan indstilles i 5 forskellige
positioner, afhængig af svømmerens højde. Selve
startblokken er produceret i uforgængelige plastmaterialer og uden brug af metal, hvilket forhindrer
enhver form for korrosion.
Startskamlen er udviklet med henblik på lang holdbarhed og bedre synlighed af banenumrene.
Myrtha’s ”Track-Start” startskamler er godkendt af
FINA. Skamlerne blev modtaget med stor begejstring af elitesvømmere verden over og er nu anvendt til alle internationale stævner og af svømmecentre på alle kontinenter , så svømmerne kan træne
på de samme skamler som til konkurrencerne.

Myrtha ”Track-Start” er udført med et dobbelt system af monterings huller, så de uden problemer
kan monteres i stedet for traditionelle startskamler,
og dermed uden at der skal ændres på forankringen
på bassinkanten.
Myrtha’s ”Track-Start” startskamler blev anvendt
første gang i 2009 ved Europamesterskaberne på
kortbane i Istanbul. Skamlerne var monteret på bassiner produceret og opstillet af Myrtha Pools i Abdi
Ipekçi Arena i Istanbul.
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