Tävlings-PM Storsjöcupen 2012
Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av god kvalitet.

Tävlingsdräkt
Det ankommer samtliga spelare i seniorklasserna och samtliga ledare i ungdomsklasserna att ha kännedom
om gällande bestämmelser avseende tävlingsdräkt och reklam (Tävlingsbestämmelserna § 15 - § 16).
Vid osäkerhet ska tävlingsledare/referee tillfrågas. Tävlingsledare/referee avgör vad som är tillåtet.

Matchutrop – Uppvärmning och inbollning
Matcher kommer att ropas ut kontinuerligt obeaktat det i programmet utsatta tidsschemat. Det ligger på
allas ansvar att vara spelklar i god tid innan matchstart (minst 30 minuter). Spelare ska vara i god tid på
hallen före match. Det är många matcher och alla spelare måste vara uppvärmda och beredda att starta
matchen efter högst 1 minuts inbollning. En spelare har rätt till en paus på 15 minuter mellan två matcher.
För att en match på en hall skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över.
Spel på annan hall i annan klass behöver inte vara sådan omständighet. Vid sådan omständighet kommer
match som mest att skjutas upp 1 timme varpå spelaren ska vara klar för spel på den andra hallen.
Om så inte är fallet kommer den andre spelaren/paret att tilldömas w o. Det avgörande beslutet har
tävlingsledaren.

Tävlingsform och hallar
Samtliga singelklasser spelas som plus-2-pool och samtliga dubbelklasser spelas i cup.
Lördag
Vallaskolans Sporthall
Lugnviksskolans Sporthall
Storsjöskolans Sporthall

Klasser
A + U15
B+U17
U13-U11

Tid
09.00 09.0009.00-

Söndag
Lugnviksskolans Sporthall

Samtliga semifinaler, finaler

09.00-

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske direkt (inom 10 minuter) efter varje färdigspelad kategori. Vi ber våra deltagare att observera detta och vara tillgänglig när prisutdelningen annonseras.
I seniorklasserna är det penningspriser och i ungdomsklasserna pokaler.

Bollar
Samtliga klasser
Godkänd fjäderboll. Spelarna håller själva bollar. Vi råder till att prova ut tillräckligt med bollar innan
matchen. Onödigt bollprovande kommer att påpekas. Bollar finnas till försäljning på hall-en/-arna.
Om spelare/ledare i U11 är överens får nylonboll användas.
Begagnade bollar ska läggas i korgar som finns i anslutning till banan! Detta för allas trevnad.

Referee/Tävlingsledare
Tävlingsledaren är den högst ansvarige för tävlingen/matchen och är den som fattar avgörande beslut
kring allt som rör tävlingen. Tävlingsledaren har också befogenhet att utdela
varning (gult kort), rött eller svart kort (diskvalifikation). Vid denna tävling är Daniel Persson
Tävlingsledare.
På varje hall kommer det att finnas en ansvarig matchledare.

Siffervändare
I poolspelet är det vinnaren som vänder kommande match och i slutspelet är det förloraren.
Matchprotokoll ska skyndsamt hämtas i sekretariatet så att utropad match kan starta omgående.

Uppträdande under match
Alla matcher ska genomföras med ett korrekt uppträdande. Tävlingsledare kan vidta följande åtgärder för
att stävja olämpligt uppträdande. Vid första förseelsen utdelas en skarp tillsägelse eller om förseelsen
anses grov en varning ”gult kort”. Om det olämpliga uppträdandet fortsätter så kan ”fel” dömas och ett
rött kort utdelas. Detta medför en poäng till motparten!



Höga skrik och lindrigare svordomar
Höga skrik är tillåtna inom rimliga ramar.
Svordomar och könsord

Detta är inte tillåtet. Medför varning (gult kort). Upprepade svordomar och könsord medför att
domaren, då detta finns, dömer ”Fel” (rött kort) och tillkallar referee för att diskutera eventuell
diskvalifikation (svart kort).


Oprovocerade slag i nätet

Detta är inte tillåtet. Medför tillsägelse eller varning.


Kastande av racket

Att kasta racketen är inte tillåtet men varje situation måste bedömas unikt. Medför ”varning” eller
”fel”. Om annan person utsätts för fara så ska det dömas ”fel”. Referee kan diskvalificera spelaren.


Lämna banan

Om en spelare i en setpaus lämnar banan och inte är tillbaka inom 2 minuter kommer domaren, då
detta finns, att döma ”fel” (rött kort) och tillkalla referee för att ta ställning till diskvalifikation.


Ringande mobiltelefon

Spelare ska se till att om mobiltelefon tagits med till banan så ska denna vara avstängd under spel.
Ringande mobiltelefon under match medför först en tillsägelse och därefter ett gult kort.

Om en spelare blir varnad – vad händer?
Alla spelare och ledare bör vara väl insatt i vad som händer om en spelare blir varnad (gult kort) eller
om domare alternativt referee dömer ”fel” (rött kort). Se tävlingsbestämmelserna § 19!

Skador - Blodvite
Om spelare skadar sig under match eller vid blodflöde ska tävlingsledare skyndsamt komma till
banan.. Tävlingsledare kan tillåta en person från den skadades sida att komma in på banan.
Tävlingsledare tar beslut om hur lång tid som skall tillåtas innan matchen skall fortsätta. Om det
kommer blod på banan så måste blodet torkas upp innan matchen kan fortsätta.

Byte av skadad, sjuk eller förhindrad spelare
För samtliga seniorklasser kommer tävlingsbestämmelserna § 11 att beaktas utan förbehåll.
I ungdomsklaserna kan vissa avsteg göras dock alltid med hänsyn tagen till seedning/spelstyrka.
Det avgörande beslutet har tävlingsledare.

Coachning
Coachning är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för övriga. Coachning
är råd från coach till spelare, inga frågor från spelare till coach, bortsett från under pauserna. Coachen
skall sitta på anvisad plats bakom banan. Inga samtal i mobiltelefoner får förekomma på denna plats.

Lycka till i tävlingen
Daniel Persson
Tävlingsledare

