RESERAPPORT
Tävling
2016 Paralympics Game Rio de Janerio, Brasilien
Hall: Rio Centro Pavilion 3
Domare. Ingrid Bogren
Klasser:

Resa
Ingrid reste från Göteborg Landvetter till Rio via Frankfurt redan vid OS 6 augusti för
privat semesteresa. Resan till Paralympicsbörjade från Natal och jag landade i Rio på
Galeao Airport 20.30 den 5 september.
Resan hem gjordes två dagar efter avslutad turnering och då flög jag Rio de Janerio
till Sao Paulo vidare till Zürich och sedan till Göteborg och landade 22 september.
Efter lite strul med dålig mottagning av volontärer fick jag till slut tag på en som
hjälpte mig till garaget. Jag blev hämtad med Rio 2016 bil på flygplatsen och blev
skjutsad till Paralympicsbyn för ackreditering och incheckning, efter en mardrömsresa
från flygplatsen.

Inkvartering
Paralympicsbyn.
Spartanskt rum med en säng,
sängbord och garderob. En mindre
toalett med dusch var allt som fanns
i rummet och kontakter ramlade in i
väggen efter halva tiden samt att
tvättstället gick läck 4:e dagen…
Däremot var byn helt fantastisk med
allt vad man kan önska sig.
Rekreationsområde, gym modell
större, Enorm matsal, simbassänger
samt shoppingområde och eget
postkontor.
Måltider
Måltiderna serverades i restaurangen i Paralympicsbyn under hela tävlingen, det
fanns även en lösning i nära anslutning till spelhallen för lunch då scheman ibland
inte möjliggjorde måltider i byn. Det fanns det mesta att välja på; 5 olika kök med
världens mat, Halal, Brasilianskt kök, Asiatiskt kök samt pizza och pasta. Utöver
detta fanns det kallskuret, frukt i mängder, vatten och läsk, kaffe och ibland te.

Variationen var inte så stor under turneringen men eftersom det fanns så mycket att
välja på så var det helt ok.
I hallen hade domarna ett uppehållsrum där det serverades kaffe, vatten, läsk, frukt
och kakor.

Lokala transporter
Busstransporter mellan Paralympicsbyn och hallen arrangerades var 20:e minut. Det
var inte så långt till hallen så mestadels gick vi till hallen. Det var några dagar som
det var för varmt och då tog vi bussen. Det fanns även bussar som cirkulerade inne i
byn dygnet runt.
Ackreditering
Ackreditering skedde i Welcome center vid ingången till Paralympicsbyn vid ankomst.
Ackrediteringskortet hade jag redan fått under OS för det skulle jag ha redan vid
ankomst till flygplatsen men nu fick jag det validerat. Vid ackrediteringen fick vi även
ett kort för transporter runt om i Rio med buss och metro.
Hallen
Tävlingen spelades i en
huvudhall, Rio Centro, Pavilion 3.
Det var 8 bord; 4 st för
rullstolsklasser och 4 st för
stående klasser. Alla bord hade
samma utrustning dock var
rullstolshagarna något mindre
enligt praxis.
Mattan var grön Tinsue.
Matchdomaren placerades i en
upphöjd stol, vanligt
förekommande på dagens
tävlingar runt om på touren dock var dessa gröna. Assisterande domare satt på en
vanlig stol och hanterade vanligt manuellt räkneverk. Handdukslådona var
integrerade i domarbordet för assisterande domare.
Vid borden för domarna fanns det stora fina displayer som visade poängställningen
samt även i två av hörnen i hagen.
På alla borden användes elektronisk Time-Out markör.

Material
Bord: Blågrön San-El, Bollar: vita Double Happiness 40+ ***, Nät: San-El Räkneverk:
Gröna Rio 2016 Double Happiness, Barriärer: Blå Rio2016.
Skyltning
Spelschema och resultat fanns uppsatta i hallen och uppdaterades efter hand.
Domargenomgång och övriga förberedande möten
Den 6 september hämtade vi ut våra kläder och fick dessa uppsydda och fixade. På
eftermiddagen hade vi ett möte för att lära oss att hitta i hallen och var de olika
områdena för förberedelse fanns. Därefter hade vi ytterligare ett möte där vi övade
på inmarscher.
Domargenomgången genomfördes den 7 september kl. 09.00.
Överdomare CK Chan höll i genomgången som varade i drygt 2 timmar. Information
om procedurer främst för tävlingens genomförande och kortare information angående
hur hantering av call area och racketkontroll gicks igenom. Även påminnelse hur vi
skulle äntra hagarna och dess väg till borden gicks igenom. En noga genomgång på
Parareglerna gjordes och vi tittade även på de videos som ITTF har på hemsidan.
Domarschema för första
dagen delades ut. Det
delades även ut ett
domarkit från Double
Happiness med
Paralympics emblem. Vi
fick även våra biljetter till
invigningen på Maracana
som alla internationella
domare fick gå på.
Det var en bra
genomgång med bra möjligheter till frågor.
Tjänstgöringsschema fick vi en dag i taget på eftermiddagen/kvällen så att vi hade
bra framförhållning om när vi skulle tjänstgöra. Den tredje dagen fick vi inget schema
förrän på morgonens briefing. Det fanns inga kopior så alla fick titta på en kopia på
väggen. Schemat fick vi endast via mail och mobiler fick vi ju inte ha i call area och i
spelområdet. Detta gjorde att man fick skriva sina egna matcher på lappar och ta
med. Ibland kändes det som om vi
hade riktigt kort om tid och svårt att se
att alla matcher var med på sin lapp.
Jag tyckte inte alls om detta. Att få det
via mail var bra men en kopia att ha
med sig hade varit mycket mer tryggt.
På kvällen den 7 september skulle alla
vara ombytta och kl. 17:30 åkte vi alla
till öppningsceremonin i uniform.

Den 11 september kl. 08.15 samlades vi i hallen för gruppfoto.

Domarorganisation
Överdomare: C.K Chan (HKG) tillsammans med biträdande överdomarna
Maria Ferreira (BRA), Joseph Lau (SIN), Jacky Simon (FRA), Rodrique Volkwyn (RSA).
39 domare totalt, 24 internationella domare resterande domare från Brasilien.
(1st ALG, 1st AUS, 1st CAN, 1st CHN, 1st CZE, 1st EGY, 1st ESP, 1st FRA, 1st
GER,1st HKG, 2st IND, 1st ITA, 1st JPN, 1st KOR, 1st NED, 1st NGR, 1st NZL, 1 st
PAR, 1st RUS, 1st SIN, 1st SWE, 1st USA, 1st VEN).
Från Brasilien kom det 20 domare varav nationella domare, 14 WB, 1 st BB.
Alla matcher dömdes med tvådomarsystem.
”Blue Badge”
Inga bedömningar genomfördes under Paralympics.
Racketkontroll
Ansvariga racketkontrollanter: Adalberto Lima och José Eduardo Marcos.
Alla generella racketkontroller genomfördes av domarna i callarea under de första
dagarna fram till semifinalspelet. Det fanns också ett racketkontrollcentra i anknytning
till callarea där slumpmässigt utvalda racketkontroller genomfördes. Då det framkom
eventuell oklarhet i om racket var godkänt eller ej lämnades det in för kontroll i
racketkontrollcentrat i hallen. Från semifinal och framåt skulle alla racken genomgå
racketkontroll via centrat. Det var överdomarna som ansvarade för
racketkontrollcentrat. Det fanns ansvariga domare från Brasilien som jobbade med
racketkontroll. Kontroll av tjocklek, planhet och VOC gjordes innan matchen
påbörjades i RC. Om någon spelare ej dök upp i god tid innan match gjordes
racketkontrollen efter avslutad match. Spelarna var mycket hjälpsamma och kom i
god tid med sina racketar för kontroll. Spelarna var ombedda att ta med två racketar
för kontroll inför singelspelet vilket många gjorde.

Tjänstgöring
Tävlingen bestod av 29 klasser (Singel och lag). Tjänstgöringen var uppdelad i 2
pass. Du tjänstgjorde mestadels båda av dessa pass. Du hade vid något tillfälle även
tjänstgöring i Callarea eller i Field of play som reserv.
Domarparen varierade under tävlingens gång. På 2 bord var det TV sändning varje
dag. Bäst av 5 set i alla matcher både i singel och lag under hela turneringen.
Tillsammans med matchschemat för dagen fick du även ett schema där det stod om
du var MD eller AD. Det var alltså överdomaren som bestämde vem som skulle vara
vad, inget ni gjorde upp själva som domarteam.
Tjänstgöring:
8/9 - Dag 1: 4 matcher som MD och 2 matcher som AD tillsammans med Jeffery
Wong CAN. Vi hade även 3 omgångar som reserv.
9/9 - Dag 2: 3 matcher som MD och 2 matcher som AD tillsammans med med Yannik
Varengot FRA. Vi hade även 4 omgångar som reserv.
10/9 - Dag 3: 3 matcher som MD och 3 matcher som AD tillsammans med Cecilia
Arinye NGR. Vi hade även 1 omgång som reserv
11/9 - Dag 4: 2 matcher som MD och 2 matcher som AD tillsammans med Cecilia
Arinye NGR. Vi hade även 1 omgång som reserv. Eftermiddag ledig.
12/9 - Dag 5: Ledig dag.
13/9 - Dag 6: Final klass 4 herrar AD tillsammans med Luzia Silva BRA samt 3:e
plats match klass 10 damer MD tillsammans med Roman Klecker CZE
14/9 - Dag 7: 2 lagmatcher tillsammans med Mario Paz. Vi hade även 1 omgång som
reserv.
15/9 - Dag 8: Ledig förmiddag sedan 1 lagmatch semifinal klass 3 herrar tillsammans
med Andres Larroza PAR. Vi hade även 1 omgång som reserv.
16/9 - Dag 9: 1 lagmatch Final klass 4-5 herrar tillsammans med Masae
Higashijima JPN. Vi hade även 1 omgång som reserv.
17/9 – Ledig dag
Lottning/Bollval
Samling i Call area inför varje match 45 min före matchstart. Domarna som
tjänstgjorde skulle vara på plats 1 timme före match.
Speciella ingripande/händelser
Det var väldigt lugnt och spelarna var mycket hjälpsamma i call area vid lottning och
att lämna racketar i god tid. När man hade match med brasilianska spelare var det liv
i luckan på åskådarna så det var svårt att kommunicera med sin kollega, men det var
härlig stämning. Någon spelare tyckte att motståndare reste sig för mycket i stolen
vid något tillfälle. Råkade inte ut för att någon tyckte att bollen gick på långsidan. Det
var en hel del servar som blev bortdömda men inga större klagomål över detta.
Däremot vid något tillfälle en klapp på axeln för bra genomförd match av coach. En
match var dock inte bra. Jag var assisterande domare och min matchdomare kunde
inte göra sig förstådd hos spelarna och de ville då klaga hos mig på domslut vilket jag
inte kunde gå in och göra något åt. Det kändes tuff eftersom jag i grunden tyckte det
var felaktigt men som team får vi backa upp varandra.

Arrangemanget i stort
Fantastisk upplevelse. C.K Chan som överdomare hade bra ordning och reda och
schemat var bra planerat. Dock var det många långa dagar med flera briefings och
samlingar för uppdatering av information. Detta gjorde att det blev extra långa dagar,
men bättre så än att inte få information och struktur. Det var lite svårt när vi inte fick
papperskopior på schema; det var organisatören i Rio som inte lät överdomarteamet
ha en egen skrivare och det var svårt att få kopierat. Det fanns omklädningsrum för
oss domare dock fanns det endast 8 skåp och dessa var tagna innan vi kom till
hallen för genomgång och ingen lämnade nyckeln i under hela turneringen. Vi hade
via våra ackrediteringar möjlighet att gå på andra sporter då vi hade ledig tid och jag
var och tittade på bland annat simning, sittande volleyboll, rullstolsbasket och boccia.
Fickpengar
Ersättning fick vi via ett VISA kort med hela ersättningen. Många var oroliga att det
inte skulle fungera vid hemkomst så många tog ut hela summan innan hemresa
inklusive jag själv.
Övrigt
Vi hade två fridagar vilket var positivt. En kväll firade vi Mid autumn festival som de
firar i Kina och överdomare C. K Chan bjöd på mooncakes och te. Mycket uppskattat.

Tyvärr skedde det stölder i Paralympicsbyn
på vårt boende och det var flera saker som
inte fungerade. Det tog tre dagar innan jag
kunde låsa mitt rum helt och hållet. Dock
var vi 4 st bordtennisdomare som delade

lägenhet så det var ok men kändes lite
obehagligt att inte kunna stänga om sig när man
sov. Mitt handfat läckte en dag och det tog väldigt
lång tid innan det åtgärdades. Jag fick gå ner och
tala om att det höll på att svämma över hela
rummet. Då kom två ansvariga men de hade inga
verktyg så de fick ringa dit två till innan det blev
åtgärdat. Utöver detta var Paralympicsbyn helt
fantastisk. Härlig atmosfär.

Kul att få representera den svenska domarkåren för första gången vid ett
Paralympiskt spel.
Vid pennan

Ingrid Bogren

