MEDIAGUIDE 2020

Malmö Open är en av världens största återkommande
parasporttävlingar. I år arrangeras den för 44:e året och med
spelplatser över hela Malmö.
För medlemmarna i arrangörsklubben FIFH Malmö är Malmö
Open en högtidsstund och en eftertraktad möjlighet att
mäta sina krafter mot internationellt motstånd.
Åtskilliga av årets deltagare har erfarenhet från paralympics
och flera av lagen tävlar regelbundet internationellt.
Välkomna!
FAKTA OM MALMÖ OPEN 2020
▶ Upp emot 2 000 deltagare från 23 länder väntas till Malmö för årets upplaga av Malmö Open.

Austria
Bosnia And Herzegovina
Czech Republic
Denmark
England
Faroe Islands
Finland
Germany
Ghana
Greece
Iceland
Iraq

Ireland
Japan
Latvia
Luxembourg
Maldives
Nigeria
Norge
Poland
Scotland
Sverige
United Kingdom

▶ 200 klubbar är anmälda i 13 olika idrotter
▶ Samtliga av parasportens målgrupper finns representerade under Malmö Open; idrottare
med syn-, rörelse och intellektuella funktionsnedsättningar. Simningen är den idrott som har
klasser för samtliga av dessa.
▶ Paralympiska sporter på programmet är bordtennis, simning, rullstolsbasket, goalball, boccia
& paraishockey. På Malmö Open hittar man paralympicskandidater i tävlingarna i boccia och
bordtennis.
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Nedan finns länkar till korta filmer och grundläggande info om respektive
idrott som finns på det paralympiska programmet i Tokyo 2020.

Boccia

https://tokyo2020.org/en/games/sport/paralympic/boccia/

Goalball

https://tokyo2020.org/en/games/sport/paralympic/goalball/

Bordtennis

https://tokyo2020.org/en/games/sport/paralympic/table-tennis/

Rullstolsbasket

https://tokyo2020.org/en/games/sport/paralympic/wheelchair-basketball/

Simning

https://tokyo2020.org/en/games/sport/paralympic/swimming/

▶ Rullstolsbiljard återkommer i år på programmet efter två års frånvaro.
▶ För de som inte kan följa spänningen på plats kommer årets tävlingar att livestreamas.
Länkar finns på vår hemsida malmo-open.com
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Höjdpunkter dag-för-dag
Torsdag 7 februari
Rullstolsinnebandy drar igång redan på torsdagen.
Göteborgslaget Invalidos möter Tjeckerna Stiri. Detta är
öppningsmatchen för rullstolsinnebandyturneringen.
Reglerna för denna sport är i stort sett exakt
detsamma som den stående innebandyns regler.
Vissa tillägg i regelverk som gäller rullstolarna finns,
t.ex huruvida fötterna för röra vid golvet - utespelare
får inte sätta ner fötterna i golvet i en sådan situation
att det påverkar spelet, t.ex. vid skott, för att styra eller
bromsa rullstolen. Att ha klubban under en annans rullstol är inte heller tillåtet, utan leder
till frislag. Alla spelare måste ha ekerskydd på sina rullstolar, det är för att förhindra skador
både för spelare och på material. Av samma anledning måste rullstolen ha madrasserade
ryggstödsbågar bak.
Även elrullstolar kan vara tillåtna att använda sig, men en särskild ansökan ska göras för
dessa.
Se denna film, med klipp bland annat från turneringen under Malmö Open, för att få reda på
mer om denna snabbt växande parasport.
https://www.youtube.com/watch?v=kl_j7Yb3gfg&feature=youtu.be
Paraishockey väntar stormöte direkt på paraishockeyns första tävlingsdag. FIFH ställs mot
Weserstars, ett av två tyska lag som kommer till Malmö för att kämpa om guldet i konkurrens
av motstånadarlag från Norge, Polen och Sverige.
Malmö Isstadion, 13.00.
Paraishockey är en tuff, fartfylld och framförallt rolig idrott för personer med rörelsehinder
som har svårt att spela ishockey. Det är i princip samma regler som i ishockey, exempelvis
vad gäller tacklingar. Skillnaderna är bland andra att spelarna sitter i en kälke och har två, i
skaftändan, dubbförsedda klubbor som också används som stavar att staka sig fram med
på isen.
Matcherna spelas 3x15 minuter på ordinarie ishockeyrink. I vissa ishallar har rinken
modifieringar som nedsänkt sarg som är tranparant vid båsen samt ett avbytarbås med
plexiglasskivor på golvet som gör att spelarna lätt kan ta sig in och ut vid byte.
Alla får vara med och spela paraishockey i våra svenska klubbar. Tjejer och killar i alla åldrar
både med och utan funktionsnedsättning. På klubblagsnivå (som Malmö Open) är det inget
krav att man har en funktionsnedsättning, men när nationer mäter sig mot varandra som
landslag krävs det att man har någon slags rörelsenedsättning och att man blir klassificerad.
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Fredag 8 februari
Goalball. Fjorton lag från sju länder gör upp om årets titel i Kulladals sporthall. Mellan kl 16-20
på fredag eftermiddagen är lagen på plats för de inledande gruppspelsmatcherna!

Lördag 9 februari
Bordtennis. Dubbelfinaler med stjärnglans kan förväntas när bordtennistävlingarna ska
avgöras på lördagen. Startfältet består åtminstone av flera deltagare med diger paralympisk
erfarenhet. Flera av sportens bästa är på plats, däribland flertalet regerande Europamästare.
Finaler spelas i de öppna "prestationsklasserna" i Baltiska hallen ca kl 16.00. Dessa klasser är
indelade efter nivå, oavsett funktionsnedsättning, vilket innebär att spelare med olika typer
och grad av funktionsnedsättningar kan tävla mot varandra.
Rullstolsbiljard. Finalen i denna världstopp-tävling avgörs ca kl 16.30.

Söndag 10 februari
Simning. Med sjutton finaler kommer spänningen vara tät i Hylliebadet under hela söndagen.
På förmiddagspasset väntas exempelvis final i 50 meter bröstsim både för herrar och damer
liksom i 100 meter ryggsim. I startfältet återfinns flera internationella deltagare. Hylliebadet,
9.00–18.00
Boccia. Med paralympicskandidater på plats blir den individuella tävlingen och klassen BC3
en rafflande uppgörelse, följ finalerna från kl 12.30.

Presskontakt
Under årets tävlingar hänvisas media till Malmö Opens tävlingskontor i Baltiska hallen, strax
innanför huvudingången. Under lördagsöndag kan vi kan bistå med att förmedla kontakter till enskilda deltagare samt att erbjuda
bilder från evenemanget.
Notera att tiderna i detta kompendium är preliminära och kan komma att ändras. Se Malmö
Opens hemsida eller App 'Malmo Open' för uppdaterade tider. Använda gärna #Malmop för
att följa tävlingarna.

Klicka på kartan för adresser
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Klicka på schemat för mer info

