INFO TIL LAGENE – REGIONLAGSTURNERING
UNGDOMSLEKENE 3. – 5. MAI 2019 I LILLEHAMMER
1. Velkommen til Ungdomslekene!
2. Tid og sted
Stevnet foregår i Håkons hall. 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: Pasta med kjøttsaus, salat og bagetter
Lørdag 12.00 - 14.00: Karbonadesmørbrød med stekte poteter og salat
Lørdag 16.30 - 19.30: Chili con carne med ris, salat, tortilla chips og salsa
Søndag 12.00 - 14.00: Grillet kylling med ris, salat og bagetter
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 03.mai: Hotellet skal kunne ta imot dere fra 1500.
Turneringsledelsen er tilstede i Håkons hall fra 1630 med matbilletter og mat!
Fredag fra 18.00 – 20.00: fellestrening for alle regioner med Bengt Paulsen.
Lagledere møter til lagledermøte kl. 10.30 lørdag.
3. Turneringen
Tomannslag Corbillion-cup. 6 klasser, 12 bord. 5 lag i hver klasse for guttene, 3 lag for jentene.
Best av 5 sett. Hver lagkamp spilles på ett bord i utgangspunktet. Lagkampene spilles fullt ut for
guttene, mens jentenes kamper er planlagt å avsluttes når ett lag har tre seire. Til gjengjeld
spiller de dobbel serie.
I skrivende stund kan det se ut som om det er et ønske om at jentene også spiller lagkampene
fullt ut. I så fall må lagkampene delvis kjøres på to bord. Beslutning om dette tas på
lagledermøtet lørdag kl. 10.30
4. Call area, racketkontroll, innmarsj
Vi har Call area på stevet. I dette området skjer trekning og oppsett av lag, ballvalg og
racketkontroll. Det blir skiltet til dette området.
Det skal stilles opp til innmarsj foran hver lagkamp.
Prosedyre før kampene:
• 30 minutter før kampen møter lagledere i call area for trekning AB/XY og oppsett av lag
• 22 minutter før kampen må kampoppsettet leveres dommer. Dommeren tar vare på
racketen imellom enkeltkampene.
• 20 minutter før kampen må spillerne levere racket til racketkontroll
• 10 minutter før kampen kan lagledere ta plass på benken.
• 5 minutter før kampen står alle oppstilt til innmarsj i angitt rekkefølge

