RESERAPPORT
Tävling
ITTF Europe Top 16 cup,
Multiusos de Gondomar
Coração de Ouro, Gondomar
Portugal
Domare: Ingrid Bogren
(Göteborg)
Klasser: Damsingel, Herrsingel
Resa
Jag åkte från Landvetter med
mellanlandning i Frankfurt på onsdagen 3 februari, 2 dagar innan tävlingen började.
Transport var arrangerad av arrangören för upphämtning vid flygplatsen men denna
använde jag mig inte av då jag kom innan tävlingen och tog mig själv till hotellet i god
tid innan briefing.
Hemresan gick bra. Jag åkte på morgonen måndag den 8/2 från Porto med
mellanlandning i Bryssel och därefter hemfärd till Landvetter i Göteborg. Transporten
från hotellet till flygplatsen fungerade bra.
Inkvartering
Hotel Holiday Inn Gaia, hotell för alla spelare,
ledare, funktionärer, domare och övriga
representanter.
Mycket bra hotell 20 minuters bussfärd från
spelhallen. Stora rum med skön sittgrupp.
Måltider
Frukost, lunch och middag serverades på
hotellet och det var helt ok dock något enformig
och smaklöst. Kött på lunchen och fiskrätt på kvällsmålet. På frukosten fanns
yoghurt, flingor, bröd, grönsaker, pålägg,
crepes, kaffe, te och frukter. Det fanns sallad
dock ej i stora mängder. Klagomål från spelare
då det bara fanns en rätt att välja på. En lunch
åt jag i hallen då jag inte hade möjlighet att åka
tillbaka till hotellet mellan matcherna. Där fanns
också en rätt att välja på och sallad fanns
också.
Lokala transporter
Transporter mellan hallen och hotellet avgick
var 30:e minut och fungerade utmärkt.

Ackreditering
Ackreditering skedde på hotellet i samband med briefingen. Vi fick ackrediteringskort,
det var det enda som delades ut.
Hallen
Tävlingsarenan Multiusos de Gondomar Coração de Ouro
låg ca 20 minuters bussresa från hotellet. Tävlingen spelades i en hall med 4 st bord
som efter 1 dag minskades ner till 2 bord och finaldagen spelades det endast på 1
bord. Det fanns 6 träningsbord i angränsande rum som användes som Call Area
vilket underlättade kontakten med spelarna.
Golvet var blått av märket TINSUE som rullats ut på ett trägolv som lagts ovanpå
befintligt golv i hallen.
2 bord var utrustade med täckta underrede. Matchdomare satt på glasfiberstol utan
att använda räkneverk. Bord 3 och 4 var av vanlig modell och där satt huvuddomaren
på vanlig plaststol. Alla borden var utrustande med elektroniska räkneverk som vi
hanterade via dator jämte visningsskärmen. Större pappers Time-Out markörer
användes under hela tävlingen på samtliga bord.

Material
Bord: TIBAR 28/R, Bollar: TIBHAR 40+ SYNTT plast boll, Nät: Blå TIBAR,
Handdukskorgar TIBAR, Räkneverk Elektroniska, Barriärer: Blå med olika reklam i
papp,
Skyltning
Spelschema och resultat sattes löpande upp på informationstavlor i hallen.
Domargenomgång
Hölls torsdagen 4/2 kl. 20.30 på hotellet i ett konferensrum. Briefingen började ca
20.45 något försenad.
Överdomare Francesco Nuzzo höll i genomgången som varade i ca 60 minuter inkl
genomgång av elektroniska räkneverkens funktion och vi fick möjlighet att prova
programmet. Visning av elektroniska räkneverken höll biträdande överdomare Julio
Nepomuceno i. Ingen information hade gått ut innan tävling om att elektroniska
räkneverk skulle användas och enligt överdomaren hade de fått informationen vid
ankomst till tävlingen. Det var dock ett enklare program och inte så svårt att hantera.
Dock fanns vissa buggar i programmet som man var tvungen att ha extra koll på.
Serven visades inte alltid rätt vid setbyte.

Något ostrukturerad information om procedurer för tävlingens genomförande och kort
information angående hur hantering av call area och racketkontroll gicks igenom.
Domarschema för första dagen delades ut och alla domare presenterades. Vi hade
information skickad till oss lördagen innan tävlingen dock saknades viss information
som arrangören ej gett innan. Jag skickade fråga till Referee och frågade när
informationen skulle komma och strax efter fick vi informationen.
Tjänstgöringsscheman för kommande dag fick vi sent på kvällen dagen innan och
dessa lämnades i hotellets reception. Gruppfoto togs på lördagseftermiddagen.
Tyvärr deltog jag inte på denna fotografering då jag hade ledig eftermiddag.
Domarorganisation
Överdomare: Francesco Nuzzo (ITA) tillsammans med biträdande Julio Nepomuceno
(POR).
Överdomarna turades om att vara ansvariga för callarea och Racketkontrollen.
16 domare totalt.
Antalet utländska domare (2 st BEL,1 st ENG, 2 st FRA, 2 st GER,1 st ITA, 1 st
NED,1 st SWE). Från POR kom 6 st domare.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem.
Det flöt på bra under hela tävlingen och vi bytte domarkollegor för varje dag. Ibland
även under samma dag.
”Blue Badge”
Ingen utvärdering genomfördes under tävlingen.
Racketkontroll och Call Area
Överdomaren valde ut 2 bord under första dagen för racketkontroller i racketkontroll
centrat varje omgång för full kontroll utöver dessa kontrollerades resterande av
domarna i CA. RCC låg i samma del av hallen som CA och de racketar som var
tvivelaktiga kunde lätt kontrolleras av ansvariga domare före matchen. All utrustning
fanns tillgänglig och de två sista dagarna från och med kvartsfinalerna och framåt
utfördes fullständig racketkontroll på alla matcher.
Tjänstgöring
Tävlingen bestod av herr- och damsingel.
Följande schema:
Ingrid:
Dag 1: 7 matcher och 2 uppdrag som reserv/CA jämt fördelat schema under dagen
mellan 10.00 och 22.00
Dag 2: 2 matcher 1 uppdrag i RCC(Racketkontroll) som förlades på förmiddagen
vilket gjorde att jag fick en ledig eftermiddag.
Dag 3: finaldagen hade jag först 2 uppdrag i RCC och var assisterande domare i
herrfinalen tillsammans med Neil Curtis från England.

Bord 1 och 2 var under hela turneringen tv sända. Alla matcher sändes live på dessa
bord.
Bäst av 5 set i alla gruppmatcher första dagen därefter i slutspelet alla matcher bäst
av 7 set.
Lottning/Bollval i Callarea
Samling i Call area inför varje match 20 min före matchstart.
I Callarea genomfördes kontroll av racken, val av tröja och bollar samt avstämning av
coachnamn.
Speciella ingripande/händelser
Generellt var det en lugn tävling med skötsamma spelare och ledare där inga
konstigheter uppstod. Kvartsfinalen i herrklassen dömde jag och då var det en av
spelarna som jag dömde bort 14 servar för. Hade dömt samma spelare en match
innan och dömde bort att antal servar även där
tillsammans med min kollega. Matchen började med att
motståndaren började argumentera att fler servar skulle
dömas bort och jag gav honom gult kort eftersom han
inte slutade med detta efter tillsägelse. Efter ett antal
bortdömda servar för den andra spelaren blev han också
irriterad och började argumentera, jag delade då ut ett
gult kort. Efter fler bortdömda servar visade han handen
som en pistol mot huvudet och jag gav honom gul/rött
kort. Överdomaren var under hela matchen nära till
hands just vid bordet då vi innan match visste att det
kunde bli en tuff match. ÖD stöttade under matchen då
spelaren ville prata med honom vid ett tillfälle fanns han där och bad bara spelaren
fortsätta och informerade om att jag gjorde rätt bedömning.

Arrangemanget i stort
Arrangemanget var bra! En del publik under lördag och söndag dock var en hel
läktare till för press och var helt tom vilket fick en ödslig känsla. Det hade varit bättre
att ha publik på båda läktarna. Fin inramning och ett mycket väl arrangerat
evenemang.
Fickpengar
Ersättning delades ut i Euro andra speldagen.
Övrigt
Tjänstgöringen var helt acceptabel. Det var en dag som jag inte hade möjlighet att
äta lunch på hotellet, men det fanns en mycket bra lösning i hallen. Möjligheten att
under lördagen få vara ledig på eftermiddagen var jättekul. Gjorde lite sightseeing
tillsammans med min man Mats i Porto och njöt av vad den Portugisiska matkulturen
kunde bjuda på. Tyvärr var det inte så mycket ledig tid utöver min lediga eftermiddag
vilket gjorde att jag saknade den sociala biten lite. Tävlingen var ju inte så lång heller
dock träffades vi några stycken sista kvällen på vårt hotellrum och umgicks med lite
portugisiska delikatesser.
Domarloungen var inte planerad. Efter att ha efterfrågat denna fixade arrangören en
helt ok lounge med dricka och frukt.

Jag tackar för förtroende och möjligheten att representera den svenska domarkåren.
Vid pennan

Ingrid Bogren

