Reserapport – Min första “Para Table Tennis” upplevelse
Tävling
Mike Dempsey Memorial, Town and Country Resort Hotel i San Diego, 28/11 – 1/12 2012.
Domare: Andreas Jonsson (San Diego, tidigare Göteborg)
Det här var första upplagan av Mike Dempsey Memorial. I år var det en faktor 20 turnering
men deras mål är att ha den som en faktor 40 nästa år.
Klasser: Fanns både en singel- och en lagtävling. Alla klasser (1-5 rullstol, 6-10 stående &
11 utvecklingsstörda) var representerade både på dam- och herrsidan även om vissa klasser
slogs ihop både under singel- och lagtävlingen.
24 länder var representerade men tyvärr ingen från Sverige. P.g.a. att det bara var en
faktor 20 tävling lockade den inte alla från toppskiktet men t.ex. Tommy Urhaug
(guldmedaljör i London) från Norge dök upp och spelade mycket bra.

Resa & Inkvartering & Lokala transporter
Eftersom turneringen bara var 10 minuter från mitt hem så körde jag dit själv varje dag.
Turnering spelades i en mässhall som låg precis bredvid hotellet så mina kollegor tyckte allt
flöt på väldigt bra.

Måltider & Fickpengar
I inbjudan stod det att vi skulle få $60/dag men p.g.a. väldigt kompakt schema och få
domare togs ett beslut, utan att någon domare informerades, ett par dagar innan
turneringen att vi skulle få $30/dag samt 3 måltider per dag.

Eftersom flera domare redan införskaffat mat innan turnering lämnades ett skriftligt
klagomål in under första tävlingsdagen. Senare under dagen hade vi ett samtal med
arrangören och konflikten löstes genom att vi fick $60/dag men fick då ta med egen mat.
I hallen hade vi ett uppehållsrum där det fanns vatten, läsk, kaffe och te. Under de sista 2
dagarna fyllde jag även på rummet med lite frukt och godsaker efter att ha samlat in lite
pengar från ett par domare.

Hallen
Tävligen spelades i en mässhall där de hade satt upp temporära läktare för 300-400
personer. Under singelspelet fanns det 12 bord men inför lagtävlingen omvandlades 2 st
träningsbord för att hinna med alla matcher. Under hela tävlingen fanns det 2 st TV-bord
8 träningsbord fanns i ena delen av hallen och var avskärmade från tävlingsborden. Bredvid
träningsborden fanns även “Call Area” (Rule 51) där vi träffade spelarna 20 minuter innan
match. Där kontrollerades rack, färgen på tröjorna samt nominering av coach/coacher.
Domaren (endomarssystem) satt på en låg stol och vi hade ett vanligt manuellt räknevärk.
Det fanns inga handdukskorgar och ingen speciell Time-Out markör användes.

Material
Bord: Blå Joola
Bollar: Gula Joola
Nät: Blå Joola
Räkneverk: Svarta Joola
Barriärer: Blå Joola

Skyltning
Vid ingången till spelhallen fanns det anslagstavlor där alla information uppdaterades
löpande. Vid ingången fanns även en informationsdisk där man kunde få scheman, lottning
etc utskrivet.

Domarorganisation
Norman Tang (Kanada) – Referee
Azmy Ibrahim (USA) – Deputy Referee
Gorazd Vecko (Slovenien) – Technical Delegate
Vi var enbart 15 domare då flera inhemska domare lämnade återbud p.g.a. Amerikanska
mästerskapen i Las Vegas om 2 veckor. USA ställde upp med 8 domare, Japan med 5 (de
verkar ha något utbyte med med USA) och sen var det 1 domare från Sverige samt
Filippinerna.
Åldern varierade mellan 25 och 88 år och som jag tolkade var vi bara 4 st som inte var
pensionärer.

Domargenomgång
Onsdag 28/12 kl 21.30 i ett konferensrum i anslutning till mässhallen.
Norman, Azmy samt Gorazd pratade i omkring 30 minuter om upplägget av turneringen.
Fokus lades på regler som enbart gäller för Para Table Tennis.
Eftersom vi bara var 15 domare och 12-14 bord hade matcher samtidigt så visste vi att det
var matcher morgon till kväll så inget tjänstgöringsschema delades ut.

“Blue Badge” & Racketkontroll
Fanns ingen “Blue Badge” evaluering och ingen racketkontroll utfördes utöver den som
genomfördes av oss domare. I vissa fall hade vi en domare i “Rule 51 area” som
genomförde racketkontroll åt oss då vi inte hade tid att lämna bordet mellan matcherna.

Tjänstgöring
Dag 1 (Torsdag): Singeltävling (gruppspel) mellan 9-13 & 14-17.
Dag 2 (Fredag): Singeltävling (slutspel) mellan 9-12. Lagtävling (gruppspel) mellan 14-22
Dag 3 (Lördag): Lagtävling (gruppspel & slutspel) mellan 8-16

Under tävlingen dömde jag nästan alla olika klasser vilket var väldigt varierande. Eftersom
det finns väldigt många olika klasser så var det alltid matcher på alla bord så även som jag
oftast dömde på bord #8 hade jag flera finaler.
Eftersom det var endomarsystem så var det frivilligt att använda handsignaler. Eftersom jag
är van vid att både göra handsignaler samt sköta ett räkneverk i Sverige så använde jag
handsignaler under hela turneringen även om jag var den enda domaren som gjorde det.

Speciella ingripande/händelser
Turneringen flöt på väldigt bra och spelarna var mycket trevliga. För min del hade jag 2 st
ingripanden som stod ut:


I en semifinal för klass 11 mötte en japansk flicka en spelare från Hong Kong. Då
mitt bord låg precis vid läktaren började helt plötsligt en japansk tränare coacha sin
spelare från läktaren. Efter en muntlig tillsägelse i första set fick jag senare ge denna
tränaren ett rött kort när matchen närmade sig sitt slutskede.



I en kvartsfinal för klass 7-8 gav jag en kanadensisk spelare en muntligt tillsägelse
för att hans uppkast inte var tillräckligt högt när han servade med sin backhand. Han
började då klaga att han inte såg motståndarens uppkast. Problemet här var att hans
motståndare höll bollen med 2 fingrar vilket var ok enligt hans intyg. Jag tycker att
hela situationen löste sig väldigt bra även om jag fick dela ut ett gult kort när han
började klaga igen senare under matchen.

Arrangemanget i stort & Övrigt
Turneringen hade en invigning onsdag kväll med inmarsch, flera tal om Michael Dempsey
samt musik. Vi hade även en avslutningsfest med BBQ, medaljceremoni där både spelare
och domare var inbjudna.
Det var tre väldigt tuffa dagar men jag lärde mig väldigt mycket. Tävlingen var väldigt
välorganiserade så ser fram emot att döma här även nästa år.
Jag fick under/efter turneringen en del väldigt fina kommentarer från både coacher, kollegor
samt närstående till spelarna. När alla spelare är väldigt unika är det viktigt att ha en känsla
för spelet och spelarna så att matchen flyter på fint även om det är viktigt att följa
regelboken och att vara rättvis.

Tack för förtroendet att representera den svenska domarkåren även om jag förtillfället inte
bor i Sverige.
/Andreas

