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DOMMERINFORMASJON –
REGIONLAGSTURNERING
UNGDOMSLEKENE 2017
1. Velkommen til Ungdomslekene!
Det er hyggelig at dere ønsker å bruke denne helgen sammen med oss her på Lillehammer. Først og
fremst er det viktig for arrangementet at vi har gode og motiverte dommere på plass. Samtidig er
dette et viktig kompetansetiltak for oss. Det er ikke ofte vi har mulighet til å samle så mange
dommere på en gang. Her har vi muligheten til å utvikle oss og lære av hverandre!
Nedenfor har vi tatt inn litt informasjon som vil være av nytte for dere.
2. Tid og sted
De aller fleste dommerne bor på Birkebeineren. www.birkebeineren.no .
Hele stevnet foregår i Håkons hall. http://www.olympiaparken.no/no/anleggene/hakons-hall
Adressen er Nordseterveien 45. Det er parkeringsplasser ved hallen.
Hallen og hotellet ligger i samme område i kort gangavstand.
Det er bestilt måltider i hallen, unntatt frokost som er på hotellet.
Fredag 16.30 - 19.30:Grillet kylling med ris, salat og baguetter
Lørdag 12.00 - 14.00: Lapskaus eller brødmat
Lørdag 16.30 - 19.30: Pasta med kjøttsaus, salat og baguetter
Søndag 12.00 - 14.00: Gryterett eller brødmat
De som har spesielle behov (allergier etc) må si fra om dette til Ghassan så snart som mulig.
Det er ikke mulig å kjøpe mat ut over dette i matteltet.
Oppmøte fredag 21.april:
Hotellet skal kunne ta i mot dere fra 1500.
Vi er tilstede i Håkons hall fra 1630 med matbilletter – og mat!
Dommermøtet starter 1900 i Håkons hall. Obligatorisk oppmøte. Vær ute i god tid!
Møtet varer 45 minutter.
Deretter er det åpningsshow kl 2000, rett over plassen i Kristinshall.
Nærmere tidsskjema fremgår av programmet. I tillegg får dere en egen timeplan på slutten av
dommermøtet.
3. Turneringen
Tomannslag Corbillion-cup. 6 klasser, 12 bord. 5 lag i hver klasse, puljespill. Best av 5 sett.
Hver lagkamp spilles på ett bord.
Lagkampene spilles fullt ut. Single, single, double, single, single.
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4. Linje i dømmingen
Ungdomslekene er en turnering med regionlag, men med stor spredning nivå og erfaring. Det er
ikke en toppidrettsturnering. Det gjør det kanskje vanskeligere å sette en linje enn i rene topp- eller
breddestevner. Noen føringer har vi:
Vi skal lede kampen etter spillereglene og fair play.
Vi skal reagere raskt på regelbrudd, men velger riktig sanksjon – ikke nødvendig den strengeste:.
-kontroller kampen med stemme, blikk og tilstedeværelse
-ikke vær redd for å gi veiledning eller uformell advarsel der det passer
-bruk gjerne advarsel på serve eller gult kort når du må
-men husk: det kan være godt å ha til gode – du må vurdere!
-vi er ikke redde for å dømme bort server, eller gi gul/rødt og poengstraff når vi må
Det er spillerne som spiller kampen. De skal avgjøre hvem som vinner. Vi skal sørge for at det skjer
innenfor spillereglene og fair play.
Vi skal også sørge for at alle får en god opplevelse.

5. Call area, racketkontroll, innmarsj
Vi har call area på stevet. Her skjer trekning og oppsett av lag, ballvalg, racketkontroll og innmarsj.
Kampskjema legges klart i call area 30 minutter før kampstart.Da må dere være klare.
Dette er det spillerne/lagene får beskjed om:
Minutter før
kampstart
30
22
20
10
5

Call area
Lagledere møter for trekning AB/XY og oppsett av lag
Lagoppsett levert dommer
Spillerne leverer racket til racketkontroll
Bager/kamera etc bæres inn til benken, lagledere kan ta plass på
benken
Alle står oppstilt til innmarsj i angitt rekkefølge

Regler for racketkontroll i norske turneringer gjelder. Vi oppfordrer lagene til å levere alle
racketer 20 minutter før kampstart. Den som ikke spiller første kamp i lagkampen, kan velge å
levere racket senest når kampen før starter.
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Hva gjør vi i call area?
Vi står klar i call area på vårt bordnummer 30 minutter før neste kamp.
Når laglederne i vår kamp kommer, trekker vi om hvem som er AB/XY.
Laglederne setter opp hvem som spiller singlekampene.
-double kan settes opp før doublekampen ved bordet, med nye spillere
Når spillerne kommer 20 minutter før, sjekker dere racket. Se rutine nedenfor. Racketen legges i
konvolutt og tas med inn til bordet i innmarsjen. Dommeren tar vare på racketene mellom
enkeltkampene i lagkampen. (I konvolutten, under dommerbordet).
Spillerne kan velge baller. Antall bestemmer vi på møtet.
Dere passer på at lagene (spillerne) er klare til innmarsj 5 minutter før kamp.
Hva gjør vi med racketkontroll?
Vi er ikke racketpoliti! Oppgaven er å få gjennomført kampene med lovlig utstyr og med fair play.
Dette er en ungdoms/breddeturnering. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå disking på grunn av
ulovlig utstyr. Ikke ved å "se bort", men sørge for at de spiller med lovlig utstyr!
Dette sjekker vi:









Om racketen ser hel og regelriktig ut generelt
Om belegget er godkjent og står på listen LARC 2017A
Om belegget er flatt nok (med nettmåler)
Om belegget er for tykt (med nettmåler)
Dersom dere er i tvil om flathet/tykkelse, finnes det elektroniske måleapparat
Dersom dere mener racketen ikke bør godkjennes, tilkalles overdommer
Overdommer kan tillate at spilleren tester en ny racket før kamp, dersom det er tid
Dersom racketen er ok, legges den i pose med spillerens navn, og tas med til bordet sammen
med kampskjemaet. Dommeren beholder racketen mellom kampene.

Det skjer ingen kontroll av VOC.
Flathet: Konkav -0,5mm, Konveks +0,2mm som ytterste grense.
Tykkelse: Maksimalt 4,04mm tillates
NB: Konveks på begge sider: Legg sammen flathet + tykkelse for å få endelig tykkelse.
Konveks ene siden/konkav andre. Hvis sum flathet er et positivt tall, legges det til tykkelse.
Video som viser racketkontroll: https://www.youtube.com/watch?v=fTCbpWmPzTY
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6. Viktige punkt for dømming
Fokuspunkter denne gangen er:
 Serve
 Oppførsel
 En god opplevelse for alle

I tillegg benytter vi stevnet til å repetere prosedyrer, regler og regeltolkning. Disse tingene vil bli
tatt opp på dommermøtet fredag, samt på morgensamlinger lørdag og søndag.
Serve:
Skjult ball er det viktigste å reagere mot. 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
Det siste punktet er verktøyet vårt når vi er i tvil. Dersom armen ikke er borte senest når ballen
faller, bør vi reagere. Husk at det er tillatt å gi en advarsel dersom dere er i tvil om serven.

Oppførsel:
Borddommerne har mulighet til å bruke gule kort, samt gul/rødt og poengstraff. De kan også advare
og bortvise rådgivere. Overdommer har mulighet til å diskvalifisere spillere.
Vi dømmer etter hovedprinsippet om sportslig korrekt utfall etter regelverk og fair play.
Typetilfeller som det skal reageres mot er:
 Overdreven ”ossing”, gestikulering eller ordbruk rettet mot motspiller
 Høylydt banning og annen stygg ordbruk
 Ulovlig brudd på kontinuitet
 Kast av racket eller annet utstyr
 Spark/slag rettet mot utstyr
Alle overtredelser er selvsagt ikke like alvorlige. Dommeren har mulighet til å gi en uformell,
muntlig advarsel før det gis gult kort.
Spontane utbrudd som ikke er rettet mot motspiller (eller andre) skal tillates så lenge de ikke er
svært forstyrrende for andre spillere i hallen, eller er egnet til å bringe sporten i vanry. Å kaste
racket opp i luften for så å fange den igjen er tillatt.
En god opplevelse for alle:
Smil og vær glad! Vær til hjelp for spillere, lagledere og publikum. Gi merverdi til stevnet. Sørg
for å ha lest deg opp på spillereglene og alt annet som er relevant for stevnet.
Og som sagt innledningsvis: Vi reagerer raskt – med riktig sanksjon – ikke nødvendigvis den
strengeste! Kontroller kampen – vær tydelig – og ha det gøy!
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Andre forhold:
Vi bruker håndsignaler og utrop slik de er beskrevet i det norske tillegget til håndboken
http://bordtennis.no/wp-content/uploads/2015/04/Appendix.pdf
F.eks. sier vi "Bryt" for om ball når ballen er i spill, "stopp" dersom ballen ikke er i spill. Vi sier
"Tid", og ikke engelske varianter som "time". Å lese gjennom dette dokumentet er en god
forberedelse på prosedyrene.
Merk: Hele benken kan gi tips mellom ballvekslingene, forutsatt at det ikke skaper noe brudd i
kontinuiteten. Denne regelendringene er ikke oppdatert i tillegget.
Noter på kampskjemaet hvem som får kort, samt begrunnelse. Husk at kort tas med gjennom hele
lagkampen..
Husk følgende utstyr:
 Uniform, inkl. svarte sko og blått slips!!
 3 gule kort, 3 røde kort, 2 hvite kort
 Nettmåler
 Stoppeklokke
 Klut
 Knipsebrikke
 Penn
Viktige telefonnummer og annen info:
TD Anders Haukedalen:
Assisterende TD Tore Eig:
Overdommer Kim-Erling Bolstad-Larssen
Assisterende overdommer Karl Børre Reite:
Ghassan Chaer
Birkebeineren
www.ungdomslekene.no

99438290
45004912
91122269
91625676
92047377
61050080

Med vennlig hilsen

Norges Bordtennisforbund

Ghassan Chaer

Karl Børre Reite

Kim-Erling Bolstad-Larssen

Administrasjonskonsulent
Tlf.: 920 47 377

Assisterende overdommer
Tlf.: 916 25 676

Overdommer
Tlf.: 911 22 269

