RESERAPPORT
Tävling
Liebherr 2019 World Table
Tennis Championships,
Hungexpo Budapest, Ungern.
Domare: Ingrid Bogren
(Mölndal)
Klasser: Herr och Dam singel,
Herr och Dam dubbel samt
Mixed dubbel.
Resa
Ingrid åkte från Arlanda den 19 april direkt flyg ner till Budapest. Detta var en dag
innan för möjlighet att se lite av Budapest innan tävlingen började. Hade ordnat eget
boende denna extra natt.
Inkvartering
Lion’s Garden Hotel Helt ok hotell ca 15-20 min
med buss till arenan. Fri wifi fanns på hotellet,
Det fanns ett mindre gym och ett bra
poolområde på hotellet.
Domare, överdomare, utvärderare och URC
bodde på samma hotell. Som vanligt gällde del i
dubbelrum. Ingrid delade med Diana Santome
Retes från Peru.

Måltider
Frukost intogs på hotellet och
resterande måltider i hallen.
Frukosten var helt ok. Inget utöver
det vanliga men helt ok. Det fanns
kallt och varmt samt mindre mängd
frukt att tillgå. I hallen var det en stor
area för måltider här åt alla spelare,
ledare, funktionärer tillsammans. Det fanns vegetariskt, kött eller fisk och mestadels
någon slags pasta. Tiderna var väl tilltagna och det uppstod aldrig några längre köer
så det var ett jättebra upplägg. Det fanns alltid sallad, stora fat med frukt och
desserter att tillgå. Det var mycket kyckling och det kunde kännas som om måltiderna
inte var så varierande. Ett stort uppehållsrum för oss domare var iordningställt i Ahallen där det mestadels fanns vatten, kaffe, te samt något ätbart i form av enklare
bullar eller kex. I den andra hallen skulle det finns ett uppehållsrum men där fanns
det nästan aldrig något att tillgå. Jag tog mig aldrig dit och kontrollerade mer i detalj.

Lokala transporter
Bussar avgick varje hel och halv timme. Det fungerade utan större problem. Det
fanns alltid en ansvarig från arrangören på hotellet som fick snabb lösning om det
behövdes en extra buss när det var många som behövde åka samtidigt. Det var max
5 minuters fördröjning så fanns det lösning på plats vid hotellet. Vi fick även snabb
hjälp när vi inte hade någon anslutning tillbaka från hallen. Stor eloge till
transportavdelningen.
Ackreditering
Ackreditering skedde i hallen vid ankomst. Jag tog mig dit efter incheckning på
hotellet lunchtid den 20e april. Något omständlig hantering men det gick snabbt att
ordna med allt. Vi fick ackrediteringskort och enklare info om tävlingen. Tyvärr något
knapphändig info. Programblad som brukar delas ut låg
på stora pallar och lämnades inte ut förrän näst sista
dagen på VM. Mycket underligt.
Hallarna
Tävlingen spelades i två hallar en huvudhall med 4 st
bord alla med samma design. Standarden var mycket
bra. Det var Show Court design och matchdomare satt
på upphöjd stol från Butterfly utan att använda
räkneverk istället hanterade huvuddomaren alltid
touchpads för elektronisk visning under hela
turneringen. Assisterande domare satt på en mjuk
vanlig stol med vanligt manuellt räkneverk. På bord 1-8
var det större och mer flashiga domarbord med
integrerade handukskorgar och resultatskärmar med all
viktig information om matchen.
Bord 1 och 2 hade även elektroniska LED barriärer på
kortsidorna av hagen.
Andra hallen hade 28 bord med något enklare design.4 av borden i denna hallen
hade liknande utseende som A-hallens 4 bord.

Då vi var i en mässhall hade arrangören lagt in trägolv och ovanpå detta lagt ut röd
matta från Enlio Super Weaving Surface.
På fyra av borden i huvudhallen användes elektronisk Time-Out markör medan på
övriga bord användes det vita timeout kortet. I båda hallarna fanns det tillgång till
stora hallar för uppvärmning vilka fick användas enligt uppsatta scheman.
Material
Bord: Double Happiness Rainbow svart (show courts) och T1223 svart (övriga 24 st),
Bollar: vit plastboll Butterfly A40+ *** Nät: Double Happiness P118 (show courts) och
P145 svart (övriga) Handdukskorgar och Räkneverk: Butterfly, Barriärer: Gröna
invändigt och röda utvändigt med varierande reklam.
Skyltning
Spelschema och resultat sattes löpande upp på digitala informationstavlor i hallarna.
Varje bord hade minst 2 skärmar som visade resultaten på matchen.
Domargenomgång
Lördagen den 20/4 kl. 20:00 i
Hung Expo tävlingsarena i en
avdelad avdelning för möten
liknade detta.
Överdomare Petr Bohumsky
höll i genomgången som
varade i ca 1,5h. Information
om procedurer för tävlingens
genomförande och hur
inmarsch. En handout hade
skickats ut innan tävlingen
samt ett frågeformulär skulle
fyllas i innan tävlingen. Frågorna var gällande erfarenheter och vana att använda
touchpad samt om det fanns några oklarheter. Vi fick även fylla i om det fanns möten

i kommittéer att ta hänsyn till vid schemaläggning. Domarschema för första dagen
skickades ut via en sharepoint som användes för all informationsspridning under
turneringen. Dagliga uppdateringar lades ut och de nya scheman lades ut senast
eftermiddag dagen innan. Detta var ett mycket väl fungerande system fast jag tycker
ju allra bäst om pappersschema. Någon dag kom jag över ett pappersex. av schemat
men vanligtvis fick jag skriva ner från telefon eller efter att ha tagit del av
informationen i call area. Samma info som lämnades i sharepoint sattes upp i call
area.
Tjänstgöringsschema fick vi en dag i taget runt på eftermiddag / kvällning så att du
hade godkänt bra möjlighet för planering av kommande dags tjänstgöring. Varje dag
hade vi nya kollegor.
Domarorganisation
Överdomare: Petr Bohumsky (CZE) tillsammans med biträdande Isabelle Beumier
(BEL), Zhang Yingqui (CHN), Choi Chang Seong (KOR), Márta Szily (HUN), Gyula
Valovics(HUN), Assistenter Tibor Kékedi (HUN) and Attila Bódis (HUN).
132 domare totalt.
Antalet utländska domare 87 ( 1st ALG, 1st AUS, 10st AUT,1st BEL, 1 st CHN,1 st
TPE, 1 st COL, 5 st CRO, 12 st CZE, 1 st DEN, 1 st EGY, 1st ENG, 1st FRA, 5st
GER, 1st HKG, 1st IND, 2st IRN, 1st ITA, 1st JPN, 1st KOR, 1st LVA, 1st MYS, 1st
NOR, 1st PER, 1st PHI, 3st POL, 1st RUS, 1st SCO, 18 st SVK, 5st SLO, 1st ESP,
2 st SRB, 1st SWE, 1st THA, 1st USA) Från HUN kom det 45 domare varav 24 st
WB, 2 BB samt 19 NU.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem. Alla matcher dömdes av neutrala
domarpar och viss justering behövdes göras för att följa detta men inga större
justeringar, byte av bord och för mig även byte av partner.
”Blue Badge”
Joseph Lau Pub Tai (SGP), Cyril Sen (MAS), Xu Yumei (CHN), Leonor Demario
(BRA), Wolfgang Wulz (AUT)
Domare i BB-programmet fick två bedömningar under turneringens gång. Jag fick två
godkänd bedömningar.

Racketkontroll
Var så gott som obefintligt under turneringen. Det som gjordes var av domarna själva
i call area och inget schema för utvalda tester fanns. Ett försök gjordes i åtminstone
B-hallen under första dagen men det fanns ingen vidare styrning så denna hantering
försvann. Vet inte riktigt varför det blev som det blev. Det kändes som om det var
otydlig styrning och ansvar. Sista 3 finaldagarna när det endast var 1 eller 2 bord
gjordes alla racketkontroller av domarna själva i racketkontrollcentrat.
Tjänstgöring
Tävlingen bestod av singel, dubbel spel och tjänstgöringen var i mellanåt väldigt lång
och svårighet att få ledigt för att kunna gå på toa eller få i sig någon mat. Vi

samarbetade så bra det gick och det gick att lösa. Det fanns flera kollegor som tyckte
det nya systemet med mindre antal domare och längre pass på grund av detta var
krävande och vissa tyckte att detta inte ens var intressant att fortsätta med. I och
med högre ersättningsnivå som nu införts ska vi tjänstgöra mer och det bör nog ses
över till viss del för just nu är det tufft
och det är likt under hela turneringen. Vi
som var de 8 uttagna domarna till de tre
finaldagarna fick 1 dag ledigt innan
dessa. Denna dag fick vi då ingen
ersättning. Det fanns även 8 domare av
de andra som inte hade uppdrag enligt
schemat och de fick inte heller
ersättning. Detta var något som många
blev irriterade över och ansåg att detta
behöver ses över då även de har tagit ledigt från jobb mm. Och om de då inte blivit
utvalda och inte själva riktigt kan rå över situationen uppstod irritation. Även vi som
skulle döma de sista dagarna var ju osäkra om vi skulle ha uppdrag alla dagar men
då såg Referee till att vi åtminstone hade ett slags uppdrag. Om det var match CA
eller RC var olika. Det är nog viktigt att det tydligt förmedlas innan tävlingen hur det
fungerar så alla känner till förutsättningarna.
Domarparen varierade under tävlingens gång. På borden i A-hallen hade man tv
sändning eller streaming alla dagar.
Bäst av 5 set i dubbelmatcherna under kvalifikationsmatcherna därefter alla matcher
bäst av 7 set.
Ingrids tjänstgöring:
Dag 1 8 uppdrag (7 matcher 1 CA) tillsammans med Alexander Zaryanov (RUS)
samt deltagande i Rule committee möte på eftermiddagen.
Dag 2 7 uppdrag (6 matcher, 1 CA) tillsammans med Mark Beckmann (DEN)
Dag 3 11 uppdrag (7 matcher och 4 st CA) tillsammans med Roman Klecker (CZE)
Dag 4 5 uppdrag (4 match och 1 CA) tillsammans med Rachel Ramos (PHI)
Dag 5 Ledig dag
Dag 6 4 uppdrag (2 matcher 2 CA) tillsammans med Diana Santome (PER)
Dag 7 2 uppdrag (1 match matchdomare final Herrdubbel h 1 Ass domare semifinal
damsingel.) tillsammans med Kerstin Duchatz (GER)
Dag 8 Assisterande domare på Damdubbelfinalen tillsammans med huvuddomare Ee
Lain Lim (MAS)
Lottning/Bollval
Samling i ”Call area” 35 min före varje match.
Multiball
Under de tre sista dagarna användes multiballs. Proceduren ändrades efter hand och
de två sista dagarna kastades alla bollar av Assisterande domaren. I början var det
huvuddomaren som startade matchen och efter T-O och byte av set. 30 bollar valdes
ut och det fanns BALLKIDS som hämtade bollarna som inte användes. I spelpauser

lämnade de sedan bollarna till assisterande domaren. Det gick bra denna tävlingen
för jag hade varit med om multiballs i en turnering tidigare så det kändes helt ok.
Speciella ingripande/händelser
Det var en lugn tävling. Två gula kort delade jag ut för fördröjning av spel under hela
turneringen. Någon spelare klagade över att vi dömde bort servar mer än vanligt och
frågade efter Referee som fick komma och titta under några bollar. I
damdubbelfinalen dömde jag nätserve men bollen var slutspelad direkt efter retur och
det Japanska paret uppfattade inte situationen förrän efter färdigspelad boll och var
inte med på bedömningen och det blev en situation som spelade om och om på
bildskärmarna i hallen. Motståndarparet pekade på nätet. Japanska paret tog en time
out i direkt anslutning. Det blev lite diskussion men matchen fortlöpte.
Arrangemanget i stort
Helt ok arrangemang En hel del publik fanns alltid på plats. Det var i vissa lägen inte
den bästa servicen till oss och även för spelare och coacher som klagade över detta
när de befann sig i CA vid flera tillfällen. Slutdagarna spelades med att matcherna
skulle påbörjas i direkt anslutning till avslutad match innan och detta skapade
irritation bland spelare och ledare då de inte tyckte att de kunde förbereda sig på ett
bra sätt när en match plötsligt slutade tidigare än schemat och deras match skulle
köra igång. Det blev strul i CA med de kontroller som ska göras med tröjval,
racketkontroll, bollval till multiball där det ska väljas 30 bollar…
Ersättning
Ersättning delades ut i Euro den 5e dagen vilket var väldigt sent. Ersättning för de tre
sista dagarna fick jag inte utbetalt förrän schemat för sista dagen fastställts.
Då jag tillhörde de domare som var uttagna till alla dagarna fick jag även min resa
betald denna gång. De första 2 dagarna fick vi 60 dollar per dag och de övriga fick vi
100 dollar per dag som sedan räknades om till Euro.
Övrigt
Vi blev inbjudna till en enklade domarträff efter andra
dagen då den stora delen av domarna åkte hem. Vi var
endast ca. 50 domare kvar efter andra dagen.
Sammanhållningen bland domarna var mycket bra tyvärr
hade vi långa pass så det blev inte tillfälle till så mycket tid
tillsammans. Restaurangen på hotellet stängde 23.00 och
då var många inte ens tillbaka från dagens tjänstgöring
och middag. Vi träffades i något rum vissa kvällar och
hade kul ihop. Efter sista dagen tog Attila från Ungern ut
oss på en ungersk restaurang. Han fixade även en rundtur
den lediga dagen men jag valde lite relax på badet. Det
var också roligt att SBTF uppmärksammade domarinsats
på VM i sociala medier.

Jag tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.
Vid pennan Ingrid

