RESERAPPORT
Tävling
2014 Women´s World Cup, Sportzentrum Lissfeld, LINZ, ÖSTERRIKE.
Domare: Ingrid Bogren (Göteborg)

Klasser: Damsingel.
Resa
Jag åkte från Landvetter till Linz med
mellanlandning i Frankfurt på
torsdagen den 16 oktober. Transport
var arrangerad av arrangören för
upphämtning vid flygplatsen.
Hemresan var planerad samma väg
med mellanlandning i Frankfurt på
måndagen men på grund av strejk på
Lufthansa fick jag biljetterna ombokade. Hemresan påböjades vid 14.00 med buss
från Linz till Wien och därefter flyg via Berlin med Air Berlin och jag var hemma 22.50
på måndagskvällen.
All transport och information kring denna fungerade utmärkt och även informationen
om strejken och des följder stöttades upp av arrangören, vilket underlättade.
Inkvartering
Hotel WIFI för domare, utvärderarare samt den Österrikiska organisationen.
Hotellet var ett slags studentboende för deltagare till div. kursers som genomförs i
WIFI konferensanläggning som låg precis intill. Rummen var enkla men stora och i
varje korridor fanns det samlingsrum där vi domare samlades på kvällarna för socoal
samvaro med lite snacks och dricka.
Måltider
Frukost serverades på hotellet och det var en enklare buffé som serverades varje
morgon. Lunch och middag serverades på IBIS styles hotellet där spelarna bodde.
Detta låg tvärs över gatan från hotellet där vi bodde så det vara nära och smidigt att
ta sig mellan dessa två hotell. Mycket god mat serverades under hela tävlingen. Det
fanns kött och fisk, pasta, ris samt potatis och mycket god varierande sallad.
Lokala transporter
Transporter arrangerades varje 30 min under hela turneringen. Det gick även att gå
till hallen och det tog 20 min, vilket var en skön promenad efter en hel dag i hallen.

Ackreditering
Ackreditering skedde på spelarhotellet Hotel IBIS Styles. Efter upphämtningen på
flygplatsen kördes alla för ackreditering på IBIS Styles hotell och det gick snabbt och
smidigt vid ankomsten att få information och ackreditering. Alla fick även en mössa
samt en enklare väska med information och programblad för turneringen.
Efter ackrediteringen fick jag ta mig själv bort till domarhotellet som låg ca. 200 meter
från IBIS hotellet.
Hallen
Tävlingsarenan var Sportzentrum
Lissfeld. Tävlingen spelades i en
hall med 2 st bord första dagen
och de två avlutande dagarna på
ett bord. Det var en liten hall där
de hade skapat en mycket bra
stämning med åskådare nära
spelområdet och det kändes som
om det blev en nära och
stämningshöjande atmosfär av
denna utformning. Läktarna var
fyllda under turneringen vilket var
jättekul. Valet att spela i denna
hall var lyckat.
Golvet var röd matta av märke ENLIO.
Matchdomaren placerades på en
upphöjd stol som vanligtvis
används vid World tourtävlingar
från DHS. Assisterande domare
satt på en vanlig stol från DHS
med räkneverk framför sig och
integrerat i assisterande domarens
bord fanns två stycken
handdukshållare.
Första dagen var det två bord med
blåa barriärer runt om hagarna
men då de dukade om till ett bord
lördag och söndag användes
elektroniska LED barriärer runt om
hela hagen.
Material
Bord: Double Happiness Bollar: vita Double happiness 40+ plast boll, Nät: Blå DHS,
Handdukskorgar integrerade DHS. Räkneverk DHS Barriärer: Blå/ röda DHS samt
LED som användes lördag och söndag.

Skyltning
Spelschema och resultat sattes löpande upp på en informationstavla i hallen.
Domargenomgång
Torsdagen 16/10 kl. 19.30 på spelarhotellet IBIS Styles.
Överdomare Petr Bohumsky höll i genomgången som varade i ca 45 min. Information
om procedurer för tävlingens genomförande och kort information angående hur
hantering av call area och racketkontroll gicks igenom. Petr hade förberett
information kring procedurer och hur vi skulle gå in i hagarna men detta fick justeras
något under första speldagen då det var lite ändringar i halens utformning.
Domarschema för första dagen delades ut samt även en preliminär planering för
lördagens första omgångar. Tjänstgöringsschemat uppdaterades och lämnades ut i
god tid innan vi skulle tjänstgöra. Vi hade fått en tidsatt planering som en domarpool
och utifrån denna sattes sedan domarna upp för de omgångarnas matcher när det
var säkerställt vilka som skulle spela så det inte uppkom några krockar i nationaliteter
Söndagens matcher fick vi information om under lördagens sista omgång och jag fick
döma matchen om 3dje platsen tillsammans med Markus Berger från Österrike.
Gruppfoto togs på lördagen efter 12.30 omgången när de olika skiften byttes av.
Domarorganisation
Överdomare: Petr Bohumsky (CZE) tillsammans med biträdande Josef Waizinger
(AUT) och Klaus Hofer (AUT)
10 domare totalt.
Antalet utländska domare (1 st CRO, 1 st CZE, 1 st GER, 1 st JPN, 1 st SLO, 1 st
SRB, 1 st SWE) 3 st domare var från hemma nationen Österrike.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem. Den första dagen samt första matchen
andra dagen dömde jag tillsammans med Paola Bongelli AUT därefter dömde jag två
matcher med Gregor Mezek SLO Finaldagen dömde jag matchen om tredjeplatsen
tillsammans med Markus Berger AUT som var planerad som reserv men då Kasumi
Ischikawa spelade denna matchen kunde inte Emiko Kajihara döma så som hon var
uppsatt.
”Blue Badge”
Wolfgang Wulz (AUT) och Predrag Colovic (MKD) var ITTF:s tjänstgörande
utvärderare (evaluators) på plats. Domare i BB-programmet fick två bedömningar
under turneringens gång. Ingrid utvärderas och fick en godkänd utvärdering och en
near meets.

Racketkontroll
Hugo Hrncir (AUT) var ansvarig för
racketkontrollcentrat och
genomförandet av alla
racketkontroller. Alla rack
lämnades in i callarean och
domarna lämnade sedan in dessa
för kontroll av tjocklek, planhet och
VOC till racketkontrollcentrat
innan matchen påbörjades.

Tjänstgöring
Tävlingen spelades på två bord på fredagen och ett bord under lördag och söndag
och det var 20 spelare med i turneringen. Domarna var uppdelade i två skift under
fredag och lördag och den avslutande dagen var vi 8 domare som dömde de
avslutande matcherna.
För mig var det följande schema:
Fredag omgång 10.00, 12.30, 15.45 match och assisterande domare. Omgång 15.00
reserv.
Lördag omgång 11.00, 12.30 samt 18.00 domare och assisterande domare. Omgång
10.00 och 11.45 reserv och corner.
Finaldagen söndag Match om 3dje plats 16.30.
Schemat var bra planerat och det fanns möjlighet till att äta lunch på hotel IBIS.
Lottning/Bollval i Callarea
Samling i Call area inför varje match 25 min före matchstart.
I Callarea genomfördes val av tröja och bollar samt avstämning av coachnamn samt
inlämning av racket för kontroll i racketkontrollen.
Speciella ingripande/händelser
Det var en lugn tävling i stort. Inga ingripande att redovisa utöver något gult kort till
coach samt någon bortdömd serve. Inga andra händelser förekom. En mycket
välspelad turnering.

Arrangemanget i stort
Fantastiskt rolig turnering. Alla
matcher var i stor fokus då vi
mestadels endast spelade på
ett bord vilket gjorde det extra
spännande och motiverande.
Närhet till organisation, spelare
och ledare samt även att
åskådarna kom så nära gjorde
det mycket stämningsfullt. Det
kändes som en enda stor familj
som jobbade ihop på ett nära
sätt.
Fickpengar
Ersättning delades ut i Euro på fredagen.
Övrigt
På söndagskvällen blev alla inbjudna till en middag på IBIS hotellet med mat och
dryck och vi blev väl omhändertagna av arrangören. Den Österrikiske ordföranden
tackade alla för god insats och hälsade oss alla mycket välkomna tillbaka.
Jag tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.
Vid pennan

Ingrid Bogren

