RESERAPPORT
Tävling
European Youth Championships 2012 i Schwechat, Wien, Österrike
Domare: Erik Fahlén (Halmstad)
Bitr. Överdomare Harald Schaffhauser (Stockholm)
Resa
Tåg till Köpenhamn. Flyg från Köpenhamn till Wien. Omvänt på vägen hem.
Inkvartering
Hotel Arion, ett tre stjärnigt hotell. Rummen var ganska små, men man spenderade inte mycket av
den vakna tiden på rummen. Jag bodde tillsammans med en ung finsk domare. Hotellet låg 10-15
minuters promenad från arenan. Spelarna bodde på två olika hotell.
Ackrediteringen skedde direkt vid ankomst till Werner Schlagers egna arena, WSA.
Måltider
Frukosten intogs på hotellet och höll en bra standard. Lunch och middag intogs på en skola
mittemot WSA. Lunchen och middagen var inte så varierande vilket gjorde att man tröttnade på
maten efter cirka en vecka.
Lokala transporter
Det fanns transport mellan WSA och hotellet.
Hallarna
Det fanns två hallar som användes under turneringens gång. I huvudarenan var det 10 stycken
bord var av två hade webbsändning. I den andra hallen fanns det 16 stycken bord. Det var
rödmatta i båda hallarna.
Material
Bord: Blå Donic Delhi 25 (”center court bord” = Donic World Champion TC med ”kjol”), Bollar: vita
Nittaku ***, Nät: Blå Donic, Handdukskorgar och Räkneverk: Elektroniska i huvudhallen och Donic
i ”B-hallen”, Barriärer: Blå med såväl Donic.
Domargenomgång
Torsdagen den 12/7 hölls av överdomaren Werner Thury
Under domargenomgången gick Werner Thury igenom det material som skickats ut samt några
mindre ändringar som hade gjorts sedan utskicket.
Innan genomgången var alla domare tvungna att lära sig de elektroniska räkneverken som skulle
användas i huvudarenan för att få döma under UEM.
Även procedurerna för hur Call Area skulle fungera poängterades extra noggrant då det var en av
de först turneringarna som använde Call Area.
Tjänstgöringsschema för den första dagen delades ut. Schema för resterande dagar delades sedan
ut under turneringen dag för dag, en kväll i förväg.
Domarorganisation
Överdomare: Werner Thury (AUT) tillsammans med biträdande Isabelle Beumer (BEL), Harald
Schaffhauser (SWE), Mick Strode (ENG), Wolfgang Wulz (AUT) och Zdenek Jirasek (CZE).
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66-78 stycken domare från Ryssland, Slovakien, Frankrike, Österrike, Spanien, Italien, Serbien,
Kroatien, England, Sverige, Luxemburg, Cypern, Ungern, Tjeckien, Tyskland, Estland, Bosnien,
Polen, Finland, Slovakien, Portugal, Nederländerna och Danmark.
Det var ett antal BB domare samt några BBC domare. Dock var merparten av domarna WB
domare.
Inga evalueringar skede under turneringen.
Racketkontroll
Paul Schiltz (LUX) och Hugo Hrnicr (AUT) ansvarade för racketkontroll teamet. Alla rack som inte
kontrollerades innan matchen kontrollerades efter matchen i racketkontrollrummet. Till deras hjälp
fanns det alltid minst 4 domare.
Call Area
Under tävlingen testades en ny metod där kontrollerades rack, färgen på tröjorna samt nominering
av coach/coacher. Även lagmatcherna lottades i call area 45 minuter innan matchen skulle börja.
Spelarna var tvungna att lämna in racket 20 minuter innan matchen om de hade valt racketkontroll
innan matchen. I lagmatcherna lämnade det andra racket in när den första matchen startade osv.
Tjänstgöring
Lagtävling
Fredag:
Dömde med Markus Berger (BBC), AUT
9-19:30
3 lagmatcher, 1 reserv och ett pass i Call Area.
Lördag:
Dömde med Amela Trebovic (WB), BIH
9-17
2 lagmatcher och ett pass i racketkontrollrummet.
Söndag:
Dömde med Amela Trebovic, BIH
15-21
3 lagmatcher.
Måndag:
Dömde med Allan Sörensen (BB), DEN
9-15
2 lagmatcher, 1 reserv.
Tisdag
Dömde med Allan Sörensen, DEN
9-20
3 matcher, 1 reserv
Dömde damjuniorfinalen mellan Rumänien-Ryssland 3-1
Singel-, dubbel- och mixturnering
Onsdag:
Dömde med Stephan Lödige, GER
14:30-20
4 matcher, 4 pass i Call Area.
Torsdag:
Dömde med Stephan Lödige, GER
9-20
13 matcher, 1 reserv
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Fredag:
Dömde med Stephan Lödige, GER
11-21
10 matcher
Lördag:
Dömde med Stephan Lödige, GER
12-19:30
4 matcher
Söndag:
Dömde med Stephan Lödige, GER
10-10:30
1 match
Semifinal herrjuniordubbel Kulpa/Dyras, POL-Devos/Hachard, BEL/FRA, 3-2
Domarparen skiftades friskt under tävlingens gång som ni kan se ovan vilket var bra då nivån på
domarna var väldigt varierande. Även språkkunskapen var väldigt varierande vilket gjorde
kommunikationen mellan domarna svårt.
Speciella ingripande/händelser
Det som var lite skrämmande var hur dåligt många spelare servade för att vara ett mästerskap. Vi
domare hade blivit tillsagda att alltid varna om servarna även om serven var fel och förklara vad
som var fel med serven. Det kunde vara ganska svårt att förklara då inte alla spelare förstod
engelska eller kroppsspråket när man försökte visa. Detta skulle vi göra för att ”utbilda” Europas
framtida toppspelare.
Under lagturneringen dömde jag en match där jag tog fem servar för en spelare för att han började
serven ca 20 cm innanför bordet. Han förstod inte vad som var fel trots att jag sa till honom efter
varje felserve. Efter den femte felserven gick jag fram till bordet och visade vad han gjorde för fel.
Efter det fick han inte en enda serve bortdömd.
I en match fick först en spelare en tillsägelse för att hon sparkade bord bollen från bordet. Något
set senare efter en förlorad bollduell sparkade hon ut bollen ur hagen och fick ett gult kort. I
sjunde och avgörande setet efter en lång bollduell som hon vann sparkade hon bort bollen från
bordet och fick gul/rött kort och poängbestraffning. Om det inte hade hänt hade det med allra
största sannolikhet blivit slagräkning då det endast var 18 sekunder från slagräkning.
Under tävlingen delade domarteamet jag dömde med 8 gula kort och ett gul/rött kort till spelare.
Ett stort antal gula kort till coacher och cirka 8-10 röda kort till coacher.
Arrangemanget i stort
WSA är en av Europas bästa och modernaste pingisarenor och är enastående för den här typen av
arrangemang. Det som drar ner arrangemanget är att vi var för få domare och matens
enformighet.
Fickpengar
200€/domare utdelades på lördag.
Övrigt
Tillsist vill jag tack för förtroendet att representera Sveriges domarkår på Junior EM.

Reserapport från UEM 2012
Sid 3 av 4

Reserapport från UEM 2012
Sid 4 av 4

