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Välkommen på domaraktivitet 28 april kl. 9-14:30/Svar senast 6 april
Varmt välkommen till VM i Halmstad!
Vi startar uppvärmningen inför VM med en domarträff för dig som är svensk domare/Umpire control.
Syftet med träffen är att ge dig de allra bästa förutsättningarna för ditt domarskap under VM. Vi vill få
dig att känna dig väl förberedd, trygg i din roll och skapa teamkänsla. Vi hoppas sedan att du
ska kunna utföra ett bra jobb under VM.
Datum:
Tid:
Plats:
Ledare:

Lördag 28 april
Kl. 9 – 14:30
Hotell Tylöbäck
Ingrid Bogren, Rebecca Bergfeldt och Thomas Wadsten

Lunch och för-och eftermiddagsfika ingår, detaljprogrammet meddelar vi senare.
Förberedelser:
Vi har tagit fram de dokument som du bör ta del av/förbereda dig på innan domaruppdraget: lag-VM i
Halmstad.
Dels finns länkar till dokument/video från ITTF:s hemsida nedan och bilagda filer.
Länkar:
2018 Handbook, chapter 2, 3 (sid 24 ff: The Laws of Table Tennis, sid 32 ff: Regulations for
International Competitions)
Handbook for Match Officials (se särskilt appendix D – svensk version i fil nedan, och appendix E –
rekommenderade handsignaler och utrop)
New Hand Signals for Illegal Services
New Hand Signals for Illegal Services – video
Work flow description
Walk-in Walk-out procedures
FAQ – Frequently Asked Questions
Filer:

• Domarens uppgifter (Match- och assisterande domares uppgifter, sid 2: Ordlista
Svenska/Engelska)
• Appendix D (Uppförandekod för matchfunktionärer)
• Rådgivning
• Praktiska övningar för domare
Uppgift:
När du tagit del av instuderingsmaterialet ovan, länkar och filer, uppkommer säkert en hel del frågor
och funderingar. Eftersom upplägget på domarträffen bl.a. kommer att utgå från deltagarnas frågor
vill vi att du senast fredag 6 april återkommer med alla dina frågor till mig för vidare befordran till
Ingrid och Rebecca.
Har du frågor av administrativ/praktisk karaktär så är du välkommen att höra av dig till mig.
Ser fram emot dina frågor/funderingar.

Med vänlig hälsning/Best regards
Marit Brodd Almgren, utbildningskoordinator
Svenska Bordtennisförbundet/Swedish Table Tennis Association
Köping Arena, SE 731 85 Köping, Sweden
+46 (0)8 - 562 781 25
marit.brodd.almgren@svenskbordtennis.com
www.svenskbordtennis.com

www.facebook.com/svenskbordtennis

