Informasjon til spillere, Stiga Norgescupfinale2016
Velkommen til Skien Fritidspark og SNCF 2016!

Her er en liten liste over hva som er viktig for deg å vite om og huske på i løpet av helgen!

INFORMASJON





Informasjon: Informasjon finner du i programmet, informasjonstavlen, infodisken
ved inngangen og på www.bordtennis.no .
Bord og tid: Kampoversikten er alltid oppdatert på informasjonstavlen. Det blir ikke
ropt opp når du skal spille, annet enn presentasjon, som skjer når du står klar i hagen
etter innmarsj. Endringer slås opp på informasjonstavlen.
Kampbolker: Hver bolk består av to kamper etter hverandre. (Unntak: Siste bolk
søndag består av kun én kamp).
Hjelp oss!: Vennligst rett alle henvendelser om tid og sted til infodisken, ikke til
stevnesekretariatet.

FØR KAMP






Call area: Møt i call area (se hallkart for lokasjon) senest 20 minutter før kampbolken
starter. Her blir det racketkontroll, ballvalg og kontroll av startnummer, drakt mv.
Innmarsj: Innmarsjen starter nøyaktig 5 minutter før kampstart (spillere og dommer).
Da MÅ dere være klare. Følg instruksjonene som blir gitt.
 Bag og annet utstyr må være på plass ved bordet du skal spille
på før innmarsjen starter!
Presentasjon: Speaker vil presentere dere før kampen starter
NB! "Før kamp-prosedyren" gjelder kun før første kamp i hver kampbolk. Til kamp nr
2 i hver bolk møter dere rett ved bordet, uten call area og uten presentasjon.

TRENING




Treningsbord: Som du ser på hallkartet ved inngangsdøren vil det være et eget
område for oppvarming og innslagning.
Treningstid: Du/dere får tildelt tid på et bestemt treningsbord før hver kampbolk. Se
infotavlen. Bordet er ledig når spillerne i bolken før deg går til call area.
Dele tid: Du og din motstander i kamp 1 i neste bolk har samme treningsbord. Avtal
hvordan dere deler tiden på bordet 50/50.

FRA OVERDOMMERTEAMET










Som alltid er det 1 coach per spiller som gjelder. Det er som vanlig ikke tillatt å bytte
coach under kampen. Du vil bli spurt om hvem som er coach når du kommer til call
area.
Vi får en del spørsmål om den endrede coacheregelen. Vi presiserer: Det er tillatt å gi
råd mellom ballvekslingene. Det er ikke tillatt å hale ut tiden/bryte kontinuiteten. Det
er ikke tillatt å forstyrre motspiller, eller opptre usportslig.
Arrangøren har faste dommere til alle kamper. Dette er regiondommere og
forbundsdommere som vil lede kampene på en god måte.
Dommerne er coachet på bidra til fair play, inkludert oppførsel og serve.
Call area og racketkontroll kan være uvant for noen. Racketkontroll i norske
turneringer er til for å sikre at alle spiller med godkjent utstyr. Målet er ikke å straffe
spillerne. Så lenge du møter til call area og leverer racket som du skal, så går det
vanligvis greit. Dere bør likevel være oppmerksomme på dette: Dersom du ikke har
levert racket til racketkontroll når du skal, vil den bli testet etter kamp. Dersom
racketen ikke blir godkjent i denne kontrollen, taper du kampen.
I kamper som blir filmet/fotografert kan dere bli spurt om å spille i trøyer med
forskjellig farge fra hverandre. Dette gjør vi for å få gode bilder/bedre pressedekning,
et bittelite skritt for å ta et steg videre. Vi pålegger ingenting (selv om det står i
reglene), men ber dere være positive til dette. Avtal gjerne med motspilleren selv.
Overdommerteamet er der for dere. Dette er Karl Børre Reite (overdommer), Dag
Andre Vørner (assisterende overdommer) og Øivind Eriksen (teknisk delegert).

Har du spørsmål om turneringen eller fremstår noe uklart? Nøl ikke med å stille spørsmål i
infodesken ved hallens inngang, ikke spør i sekretariatet.

Lykke til med turneringen!

