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Nyheter fra Dommerkomiteen!
Vi bruker denne muligheten til å komme ut med litt nyheter og
oppdateringer.
Serve
Vi publiserte retningslinjer for serve før forrige sesong. Disse gjelder
fortsatt:
Serve der ballen er skjult for motstander (arm, kropp, skulder, hode, hånd) er ikke fair play.
Det samme gjelder serve der ballen holdes med fingrene (”knipses” eller gis skru) og serve
mer eller mindre rett fra hånd. Slike server vil bli dømt bort.
Vi vil også reagere mot helt klare objektive regelbrudd, f.eks. serve der ballen er under
bordflaten eller inne på bordet.
Enkelte deler av regelverket åpner for tolkning og vurdering, f.eks. oppkast som skal være
”nær vertikalt”. Når avgjørelsen krever en tolkning og vurdering, skal det mer til før serven
dømmes bort. Dersom vi ikke kan si at det er en klart regelbrudd, skal det ikke dømmes.
Borddommeren kan gi en advarsel dersom han er i tvil om lovligheten av en serve.

Etter årets dommerseminar er denne linjen styrket, med et ønske om å
fokusere mer på det viktigste og mindre på det mindre viktige. Skjult ball er
fortsatt det viktigste. Her har vi to regler:
a) Ballen skal ikke på noe tidspunkt være skjult for mottakeren
b) Den frie armen skal bort fra området mellom ballen og
nettstolpene så snart ballen er kastet opp
Den siste punktet er verktøyet vårt når vi er i tvil. Dersom armen ikke er
borte senest når ballen faller, bør vi dømme.
Når det gjelder helt klare objektive regelbrudd (under bordflaten/inne på
bordet), ser vi en utvikling internasjonalt mot oftere å gi advarsel første
gang. Dette er den typen regelbrudd som ikke gir noen urettmessig fordel. Å
gi advarsel er ikke helt "etter boka", men oppfattes som en riktigere
reaksjon av mange. Vi er av den oppfatning at vi bør bevege oss i denne

retningen også. Vi skal reagere, men ikke nødvendigvis dømme bort ved
første anledning.
Oppførsel
Også her viderefører vi retningslinjene fra forrige sesong.
Nytt er at vi har opplevd enkelte episoder med overdrevne protester mot
borddommer. Vi oppfordrer til å bruke uformell advarsel, gult kort og
gult/rødt med poengstraff oftere knyttet til slike episoder.
Samtidig skal vi huske på at laglederen (lag) eller spilleren (single) kan
protestere mot tolkning av regelverket.
Lagoppstilling i seriespillet
Det er vår jobb å sjekke lagoppstillingen i seriespillet. I STIGA-LIGAEN er
det igjen "tradisjonelt" lagoppsett i ranking ordning, der man kan bytte om
nr 2 og 3. I double kan det benyttes spillere som ikke har spilt single. Hvis
spiller 1 spiller double må han spille "oppe".
Racketbelegg
Det er publisert en ny beleggliste, LARC35B
http://ittf.com/stories/pictures/LARC_35B.pdf
Før har det periodevis vært nødvendig å ha med to overlappende LARCutgaver. Dette er det nå slutt på. Du forholder deg til gjeldende LARC, der
belegg som er på vei ut står på siste side.
Treningsvideoer for dommere
ITTF URC har publisert 28 treningsvideoer for dommere.
http://ittf.com/URC/PDF/Umpire_Training_Videos.pdf
Det meste går på prosedyrer før, under og etter match.
Video 17 viser eksempler på ulovlige server, og hvordan disse kan
gjenkjennes fra forskjellige vinkler. Her vises hele spekteret. Dette
illustrerer poengene fra avsnittet om serve lengre opp i dette nyhetsbrevet.
Vi skal reagere på ulovlige server. Vi skal fokusere mest på det viktigste.
Vi viser igjen til materiell som ligger ute på ittf.com under URC-siden. Her er
handbøker, kurs og mye mer. Også på dommerkomiteens sider på
bordtennis.no finner du mye nyttig.
Andre smånyheter
Vi har hittil tillatt «hjemmedommer» i STIGA-LIGAEN i en del tilfeller. Dette
har vært for å unngå høye kostnader for klubbene. Nå har vi hatt et par

tilfeller der dommeren har blitt satt i vanskelige situasjoner. Vi har derfor
vedtatt å ikke tillate «hjemmedommere» i STIGA-LIGAEN.
Styret har vedtatt å bruke «den nye ballen» i alle NBTF-arrangementer fra
januar. Dette inkluderer SNC, SNC-finalen, alle Norgesmesterskapene og
seriespillet ned til og med 3.divisjon. Utstyrssiden til ITTF har oppdatert
oversikt over godkjente baller.
http://ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls . Trykket/merket på
ballene skal være slik det fremgår i listen. Andre arrangører står fritt til å
bruke 40+ eller den gamle celluloidballen.

