Utdrag ur ”SBTF:s tävlingsregler” med antagna regler för TTX SM
Antagna av SBTF:s Förbundsstyrelse i april 2018.
§7, SM-tävlingar individuellt
”.. TTX SM omfattar herrsingel, damsingel och mixed lag”
§10b, TTX SM (här beskrivs spelregler + övrigt viktigt)
”TTX SM spelas på ett bordtennisbord av standardstorlek, 274 cm långt och 152,5 cm brett, och spelas
med nät av standardmått.
Arrangören tillhandahåller bordtennisracketar utan gummibelag att användas vid spel.
TTX SM spelas med en boll av vikt 5,0 gram och diameter 46 mm. Matcher kan komma att genomföras
utomhus.
En individuell match i TTX SM spelas i bäst av tre set. Ett set spelas på tid och avslutas efter två minuter
oavsett poängställning.
En match inleds med att bestämma vem ska börja serva, vilket görs genom lottning. Vinnaren av
lottningen får välja om man ska serva först eller välja sida. Om att serva först väljs kan motståndaren
välja sida.
I TTX SM gäller inga andra serveregler än att bollen skall studsa i egen bordshalva och därefter
motståndarens bordshalva. Som exempel behöver boll inte kastas upp vid serve, boll kan döljas av kropp
vid serve, serve kan påbörjas från vilken position som helst.
Var beredd, det är tillåtet att serva när motståndaren inte är beredd.
Så länge en serve påbörjas innan två minuter efter setets start räknas poängen.
Vid singelspel skall nästkommande serve slås av vinnaren av föregående poäng. Vid nytt set skall den
spelare som förlorade föregående set serva.
Vid dubbelspel skall nästkommande serve slås av vinnande dubbelpar av föregående poäng, där
respektive spelare skall serva varannan gång. Serve kan påbörjas från valfri position till valfri position.
Mottagare av serve är valfri, därefter skall bollen slås varannan gång inom dubbelparet.
Vid setbyte byter spelare sida.
Poängsystemet är som vanlig bordtennis med följande undantag;
Wildcard: En spelare/par äger rätt att en gång per set utropa ”wildcard” innan serve påbörjas, vinner
denna spelare/par påföljande boll utdelas två poäng.
Vinnare: Om en spelare/par servar eller returnerar en boll korrekt som motståndaren inte vidrör med sin
racket, belönas spelaren/paret med två poäng.
- Wildcard X vinnare: Om en spelare/par utför en ”vinnare” när man använt sig av ett ”wildcard” så
erhåller spelaren/paret 4 poäng.
Om poängställningen efter två minuter i ett set är oavgjord spelas en ”sudden death”-poäng.
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Vid TTX SM äger matchdomare rätt att utdöma poäng till motståndare om spelare/par fördröjer spelet.
Klubbdräkt skall bäras.”
§11, Kvalificeringsbestämmelser
” TTX-spelare;
För TTX SM gäller fri anmälan”
§12, Matchernas längd
”Samtliga matcher i TTX SM spelas i bäst av tre set.”
§13, Spelform
” Spelform för klasser vid TTX SM bestäms utifrån deltagarantal”
§15a, Seedning
”TTX SM lottas utan seedning.”

§21c, TTX SM Mixed Lag
”Ett lag innehåller två spelare, en dam- och en herrspelare. Spelare kan tillhöra olika föreningar.
Spelform är enligt ”Kings Cup”-modell med 2 singlar och 1 dubbel. Damspelare i respektive lag möts i den
första singelmatchen, därefter spelas en singelmatch mellan herrspelare i respektive lag. Står det efter
det 1-1 i lagmatchen spelas en avgörande mixeddubbel i lagmatchen.
Lagmedlemmar i segrande lag erhåller SBTF:s guldmedaljer, tvåor och treor erhåller SBTF:s silver- och
bronsmedaljer med den begränsningen att det inte delas ut några bronsmedaljer när antalet lag i en
klass är sju eller färre.”
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