
BLI VÄRLDENS FÖRSTA NATIONELLA MÄSTARE I TTX
Svenska Bordtennisförbundet och BTK Rekord hälsar alla 

välkomna till Svenska Mästerskapen i TTX 2018 
3-4 juli i Helsingborg

en del av 



TÄVLINGEN: Tävlingen spelas 3-4 juli med kvalspel den 3:e och finalspel den 4:e. Tävlingen äger rum på
 Gröningen i Helsingborg. Underlaget är målad asfalt och tävlingen spelas utomhus nära havet. 
 Till tävlingen gäller fri anmälan. Tävlingslicens registreras via Svenska Bordtennisförbundet.
 Spelform samt tidsschemat bestäms efter antal anmälningar.

KLASSER: Herrsingel, damsingel och mixed lag, två singlar och eventuellt en dubbel. 

ANMÄLAN: Anmälan görs via mail till pontus.roose@gmail.com och sista anmälningsdag är förlängd till den 18 juni.
 Anmälningsavgiften är 100 kr per deltagare, som sätt sin på BTK Rekords bankgiro, 221-0482, alternativt plusgiro,
 436 18 18-0.

SM-VECKAN: För första gången kommer SM-veckan att avgöras i två städer, Helsingborg och Landskrona.
 Under SM-veckan kommer mästare att koras i 55 olika sporter. Det blir en rejäl sportfest så se till att befinna
 er i någon av värdstäderna under veckan.

VAD ÄR TTX
TTX är en ny spelform inom bordtennisen där man spelar utomhus. Alla spelare använder likadana speciellt framtagna 
TTX-rack och bollen som används är tyngre för att motverka vindeffekter. Seten spelas inte till en viss poäng utan är alltid 2 
minuter långa oavsett poängställning. Serven får du slå hur du vill, enda kravet är att bollen ska studsa på din sida en gång 
innan den går över till motståndarens sida.
Poängsystemet är som vanlig bordtennis med några få roliga undantag:

• WILDCARD: En spelare har rätten att en gång per set inför en boll tydligt ropa wildcard, vinner denna spelare påföljande boll 
så ges två poäng.

• VINNARE: Om en spelare servar eller returnerar en boll som motståndaren inte nuddar, då belönas spelaren med två poäng 
istället för en.

• WILDCARD + VINNARE: Om en spelare gör en vinnare när man använt sig av wildcard så får spelaren 4 poäng.
För att läsa mer om TTX och regler gå in på www.ttx.world


