TA CHANSEN OCH BLI mästare i TTX
Svenska Bordtennisförbundet, Varbergs BTK, NW Event & Destination Apelviken
hälsar alla välkomna till

SM i TTX 2019

Tävling:

Spelas lördag 31/8 och äger rum på Destination Apelviken i Varberg. Under förmiddagen spelas ett
officiellt SM där vinnarna koras Svenska Mästare. Under eftermiddagen avgörs en öppen klass tid vem
som helst kan anmäla sig. Tävlingen spelas utomhus nära havet på gräs. Spelform samt tidsschemat
bestäms efter antal anmälningar. Tävlingen spelas med TTX-racketar (plast i olika färger) vilka erhålls
av domarna precis före matchstart, samt TTX-boll. OBS! TÄVLINGEN SPELAS ENBART LÖRDAG 31/8.

Klasser:

31/8: Singel och mixed dubbel. I singel spelar damer och herrar mot varandra och det finns ingen
åldersindelning. Tidsprogram och övrig info kommer publiceras på SBTF:s hemsida cirka en vecka före
tävlingen.

Anmälan:

Anmälan görs via följande formulär http://bit.ly/TTX2019
Anmälningsavgiften är 50 kronor per klass, försäkring ingår. Avgiften betalas in till Svenska
Bordtennisförbundet: Bankgiro: 446-8336, Postgiro: 43389-6 eller via Swish: 123 42 11 751. För att din
anmälan ska vara giltig skriver du “Förnamn Efteramn TTX”.

BOENDE:

På Destination Apelviken, som är en av Sveriges absolut mest högklassiga campingplatser beläget
precis vid havet, finns flera olika alternativ. Besök www.apelviken.se för mer info.
Boka via felix.hammarberg@apelviken.se eller 0340-64 13 25 och uppge TTX Apelviken 2019 så
erhåller du 10 % rabatt (i mån av plats).

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 undantag:
Wildcard: En spelare har rätten att en gång per set inför en boll tydligt ropa wildcard, vinner denna spelare
påföljande boll så erhåller spelaren 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 fyra poäng.
För att läsa mer om TTX och regler gå in på www.ttx.world

