Inbjudan att ansöka DDC-tourtävling 2019

Det är med glädje som vi i DDC-Utskottet skickar ut denna inbjudan. Under 2018 års säsong hade vi
sex deltävlingar. Det är inte bestämt hur många deltävlingar det blir 2019, det beror bland annat på
antalet ansökningar.
Att ta hänsyn till kommande säsong är att SM-Veckan (där vårt Allround-SM ingår) avgörs vecka 26
(26/6 – 2/7, i Malmö), samt att WFDF World Overall Championships avgörs 8-13/7 (i Richmond,
Virginia/USA).
Här är förutsättningarna för ansökningarna, vilka är de nu välkända:
1) Ansökan ska skickas in via email senast den 15 februari 2019 till toss.en@live.se eller
stefdisc@live.se eller johanssondieter@gmail.com
Den ska innehålla önskat datum, namn och kontaktuppgifter till kontaktperson, information
om sådant som kan vara unikt för er och som skulle lyfta arrangemanget mm.
2) Vi använder oss av samma ”krav-specifikation” som tidigare. Det är inga stora krav men de
gör att grunderna för att spelarna ska trivas och kunna prestera bra uppfylls:
 Partytält eller liknande på tävlingsområdet uppsatt minst 30 minuter innan första
matchstart. Det ska fungera som både regn och solskydd samt samlingsplats och det gör
att eventuella besökare uppfattar det hela som ett arrangemang











Banorna uppsatta minst 30 minuter före första matchstart så att spelare har planer att
värma upp på
Gräset ska klippas mellan 1 och 4 dagar innan tävlingen så att det är tillräckligt kort och
att nyklippt gräs inte ligger uppe på och fastnar i discarna om det är blött/fuktigt.
Toalett ska finnas inom nåbart avstånd och gärna dusch dessutom
Lunch på tävlingsområdet är inget krav men ses som en bra service åt spelarna. Det
sparar både tid och energi för spelarna
Domare till semi och finaler. Det gäller en (1) huvuddomare som agerar ifall spelarna har
olika uppfattning om en situation, då går domaren in och beslutar direkt och låter spelet
gå vidare beroende på domslutet.
Vatten ska finnas för spelarna att fylla på sina flaskor under hela tävlingen
Protokoll och gärna då stora protokoll som är uppsatta så att många kan titta på dem
samtidigt
Regler ska finnas på plats, antingen digitalt eller i pappersformat.



Rapportering av tävlingen ska ske enligt följande:
1) Resultatet skickas in till SFF veckan efter tävlingen. Det ska skrivas i den mall som DDCU tagit fram. Matchprotokoll bifogas som bilagor till mallen
2) Resultattabellen ska även, inom en vecka, skickas till Conrad Damon för uppdatering
av rankingpoäng. Mailas till: conrad_damon@yahoo.com
3) Artikel samt minst två bilder från tävlingen ska publiceras på Facebook-gruppen ”DDCSweden” inom en vecka från tävlingen, samt gärna även på FB-sidan ”Double Disc Court
(DDC)”
4. Protokoll från samtliga matcher ska fotograferas och laddas upp på ”DDC-Sweden”
(Facebook) direkt efter tävlingen så att spelare kan läsa resultaten på väg hem.



Uppstartmöte där man bland annat informerar om att de som blir utslagna måste vara
beredda att agera domare i semi/final
Bandage och helst förbandslåda med kylpåse ska finnas på tävlingsplatsen (detta ska
nämnas på uppstarmötet)
Spelformat bestäms av arrangören. Rekommenderat är att anpassa det så att så många
lag som möjligt får spela många matcher. Semifinaler rekommenderas inte (förutom vid
mästerskapstävlingar) Final är inte obligatoriskt men önskvärt.
Ranking baseras på den svenska rankingen, för att få en så rättvis turnering som möjligt.
Hänsyn ska tas inte bara till den gemensamma rankingpoängen för ett par utan även till
skickligheten som front/back-spelare, skillnad i rankingpoäng mellan de två spelarna osv






/Dieter Johansson, Johan Eriksson o Stefan Karlsson
för DDC-U
2018-12-27

