RESERAPPORT
Tävling
Hong Kong Junior & Cadet Open, Queen Elisabeth Stadium i Hong Kong, 15-19/8 2012.
Domare: Rebecca Bergfeldt (Långshyttan) och Ingrid Bogren (Göteborg).
Klasser: Juniorer – lag, singel och dubbel (flickor/pojkar) samt Kadetter – lag, singel och dubbel
(flickor/pojkar)
Resa
Tåg respektive flyg till Arlanda, därifrån flyg till Hong Kong via Peking. Då vi skulle tjänstgöra som
domare, med viss ersättning, krävdes det arbetsvisum för att komma in i landet vilket vi hade fått
hemskickat till oss via DHL. Med anledning av detta uppstod vissa problem vid passkontrollen, men
efter en tids väntan löste det sig. Arrangören mötte upp vid ankomst till Hong Kongs flygplats och
efter en knapp timme bussades vi till hotellet. En resa som tog ca 45 minuter.
Flyget från Peking var någon timme försenat, vilket i kombination med väntetiden vid ankomst till
Hong Kong, gjorde att vi tyvärr inte hann deltaga fullt ut vid domargenomgången.
Hemresan gick bra. Eftersom vi valt att stanna några extra dagar privat efter turneringens avslut
ordnade vi själva med transport från hotell till flygplats.
Inkvartering
South Pacific Hotel.
Fräscht hotell i anslutning till ett av stadens shoppingtäta områden och endast 5 minuters
promenad från hallen. Fri access till trådlöst internet i rummen. Spelare samt utländska domare
bodde på ett och samma hotell. Som vanligt del i dubbelrum, men eftersom Ingrid hade med sig
sin man bokades ett extra singelrum till Rebecca.
Ackrediteringen skedde direkt vid ankomst till hotellet. En ryggsäck delades ut tillsammans med
ackrediteringskort samt mat- och vattenkuponger för hela veckan. Även tävlingsprogram, en
kortärmad tröja, en penna och lite information om staden följde med. Senare under kvällen fick vi
utländska domare även en långärmad tröja. Samma typ av tröja som de nationella domarna från
Hong Kong dömde i under turneringen.
Måltider
Vi utländska domare intog samtliga måltider (mot matbiljett) på hotellet
medan domarna från Hong Kong fick matlådor i hallen som de själva betalade
för. Alla måltider bestod av en välfylld buffé med många olika rätter, mycket
grönsaker samt kallskuret och en stor sortering frukt och sötsaker. Till detta
obegränsat med vatten, läsk, kaffe och te. Summerat mycket bra mat, men
som alltid under turneringar hinner ju maträtterna återkomma och man saknar
ytterligare variation.
I hallen hade domarna ett uppehållsrum där kaffe och te fanns tillsammans
med varierande sortering av kex. Vattenkuponger fanns för uthämtning av
vatten på halvlitersflaskor samtidigt som det i Call Area dessutom fanns
vattenbehållare att förse sig från.
Lokala transporter
Eftersom hotellet låg endast 5 minuters promenad från hallen behövdes inga transporter. Mycket
smidigt.
Hallen
Tävlingen spelades i en A- och en B-hall med fyra bord i varje. Standarden var mycket hög. Det
som skiljde A- från B-hall var att man i A-hallen hade scorers som hanterade elektroniska
räkneverk. På sista tävlingsdagen använde man endast A-hallen med två bord.
Två hallar med totalt 7 träningsbord fanns att tillgå i samma byggnad som spelhallen. Röd Taraflex
matta användes och i varje hage fanns 2 st handdukskorgar.
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Matchdomaren placerades på höga domarstolar vid varje bord. Utan räkneverk. Assisterande
domare satt på låg stol med vanligt manuellt räkneverk. I A-hall användes elektronisk Time-Out
markör medan vanlig markör satts på bordet i B-hall.
Material
Bord: Blå Double Fish, Bollar: vita Butterfly 40 ***, Nät: Blå Double Fish, Handdukskorgar och
Räkneverk: Blå Double Fish, Barriärer: Blå Double Fish.
Skyltning
Spelschema och resultat sattes löpande upp på stora informationstavlor
i hallens entré. Spelartrupperna hade s.k. pigeon holes att hämta
resultat och annan information. I B-hallens hagar skyltade domarna
manuellt nation och ställningen i lagmatchen och i det individuella spelet
skyltade vi spelarnamn och setställning.
Domargenomgång
Tisdag 14/8 kl. 20:00 i ett konferensrum i sporthallen.
Överdomare Joseph Fung höll i genomgången som varade i ca 45 min. Genomgång av inmarsch
mm. Information om procedurer för in-/utmarsch delades ut tillsammans med tidschema för
turneringen. Efter avslutade teori fick vi utländska domare en rundvandring i lokalerna.
Tjänstgöringsschema fick vi en dag i taget i samband med varje morgons briefing kl 8.30 med
överdomarteamet. Det var inte alla dagar som hela dagens schema utdelades direkt utan vi fick
information allt eftersom dagen löpte. Det enda vi visste säkert var att vi tjänstgjorde från morgon
till kväll i tredomarsystem.
Domarorganisation
Överdomare: Joseph Fung (HKG) tillsammans med biträdande Yukito Seta (JPN), Cheung Ka Wing
(HKG) och Lo Mun Ho (HKG).
42 domare totalt.
Antalet utländska domare (AUS, FRA, GER, KOR, MAS, SIN och SWE) var 8. Från Hong Kong hade
man 14 st internationella domare och 20 nationella domare.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem. En stor andel av spelarna var från hemmanationen. I
stor utsträckning försökte man tillsätta domare med annan nationalitet än spelare, men det gick
inte alltid att lösa. I lagtävlingen deltog Hong Kong med flertalet lag och vid några tillfällen fick vi
utländska domare det tämligen tufft genom att vara matchdomare i flera lagmatcher direkt efter
varandra.

Reserapport från domaren; Nikon Hong Kong Junior & Cadet Open 2012
Sid 2 av 4

”Blue Badge”
Mike Skinner (CAN) var ITTF:s tjänstgörande utvärderare (evaluator) på plats. Domare i
BB-programmet fick två bedömningar under turneringens gång. Rebecca utvärderas och
godkändes i sina.
Racketkontroll
Annan kontroll än den vi matchdomare gjorde vid bordet genomfördes ej.
Tjänstgöring
Tävlingen bestod av lagspel de första två dagarna för att sedan följas upp med individuellt spel i
såväl singel som dubbel. Som nämnts tidigare arbetade vi i grupper om tre domare där den
”vilande” domaren ansvarade för bollval, kontroll av tröjor mm i så kallade ”call area”. Vi dömde i
princip hela dagarna, endast med avbrott för lunch och middag. Domarna från Hong Kong fick
stundtals slita lite extra för att ge oss utländska domare tid för måltid.
Vanligtvis tjänstgjorde vi tillsammans med två stycken domare från Hong Kong. Enda undantaget
var en semifinal i herrjunior (lag) där Ingrid dömde tillsammans med Corinna Haugwitz (GER) och
en final i herrjuniorer (lag) där Rebecca dömde med Stephen Gillespie (AUS). Dessutom fick vi
döma i helsvensk konstellation i herrjuniordubbelfinal och flickkadettsingelfinal.
I A-hallen hade man under hela turneringen två stycken TV-bord. Inga mikrofoner på nät, bord
eller domare.
Bäst av 5 set i lag, kadettsingel och alla dubbelklasser samt gruppspelet för juniorsingel. Övrigt
bäst av 7 set.
Lottning/Bollval
Samling i sk ”Call area” inför varje match. I lagspelet var det 45 min före matchstart som gällde
och i det individuella spelet 15 min. Laguppställning, bollval och tröjfärg konrollerades. En Call area
fanns för såväl A- som B-hall.
I Call area hade vi domare stor hjälp av en Table Manager som servade med matchprotokoll och
som rent allmänt hade god koll på läget och styrde upp ifall domare saknades. Table Manager
ordnade även med skyltarna som vi skulle ha med oss ut till bordet. Reservmaterial i form av tidur
och bordstrasor fanns även att tillgå här.
Speciella ingripande/händelser
Generellt var det en tävling med stillsamma spelare och ledare där inga konstigheter uppstod.
Någon varning utdelades, men inget att omnämna särskilt. Samma sak med servar. Visst var det
en del servar som var felaktiga, men det blev inget tjafs utan spelet fortlöpte.
Torsdagens finalpass i lag tidigarelades med anledning av tyfonvarning klass 8. Vi slutade därmed
tidigare på kvällen för att vare sig spelare, funktionärer eller publik skulle riskera någonting på
vägen hem från hallen. Allt gick emellertid bra och tyfonen drog sig bort under natten varvid
tävlingen kunde starta upp enligt ordinarie schema efterföljande morgon.
Arrangemanget i stort
Mycket bra! En del publik fanns alltid på plats, men främst vid helgens
matcher.
I sporthallens entré skyltade man med foton som under tävlingens gång togs
på spelare och funktioner av flertalet fotografer. Ytterligare foton fanns
publicerade på arrangörens hemsida. Ett trevligt inslag.
Försäljning av pingissmycken fanns i hallen.
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Detta är den första och enda tävlingen vi närvarat vid där det faktiskt fanns låsbara förvaringsskåp
i vårt domarrum. Så som förordas i Handbook for Matchofficials. Imponerade stort på oss…
Fickpengar
Ersättning delades ut i Hong Kong dollar på den andra speldagen. Även domarna från Hong Kong
fick viss ersättning enligt nationell praxis, men betalade sina måltider själva.
Övrigt
Vi upplevde tjänstgöringen som ganska slitsam och gillar inte tredomarsystemet som gör att man
får mindre ledig tid men som verkar bli allt mer vanligt förekommande. Å andra sidan möttes vi av
stor gästfrihet, vänlighet och generositet vilket gör att vi gärna återvänder till denna
välorganiserade tävling.
På den sista tävlingsdagen blev vi utländska domare bjudna på kinesisk frukost på en restaurang
som låg en kortare bilfärd från hallen. Samma dag, fast på kvällen, anordnades en avskedsmiddag
för samtliga domare som ville närvara. Vi utlänska domare blev åter igen bjudna på allt medan
domarna från Hong Kong betalde för såväl sig själva som oss… Efter middagen åkte vi utländska
domare i samlad trupp till stadens högsta berg och utsiktsplats, Victoria Peak, för att beskåda den
magnifika vyn över Hong Kongs skyskrapor.
Vi tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.
Vid pennan
Rebecca & Ingrid
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