
Danske Mesterskaber i Ping Pong 2019 
i Silkeborg Sportscenter 22. juni 

 

Intro Silkeborg Bordtennisklub inviterer til DM i Ping Pong lørdag 22. juni 2019 for ALLE med og uden licens i alle aldre. 
 
I Ping Pong spiller alle med samme type bat, som er belagt med fint sandpapir. Den afgørende forskel mellem Ping 
Pong og bordtennis findes i friktionen mellem bat og bold – Med andre ord er skrue en mindre faktor i Ping Pong, 
hvilket er med til at give længere dueller. 

Regler Reglerne er de samme som bordtennis på nær følgende 5 forskelle: 
Ping Pong bat: Alle kampe spilles med stævnearrangørens Ping Pong bat. 
Pointsystem: Der spilles bedst af 3 sæt til 15 point. Ved 14-14 spilles afgørende bold. Finalen spilles bedst af 5 sæt. 
Batskift: Spillerne bytter bat ved endt sæt, og i et evt. afgørende sæt byttes battene, når en af spillerne har 7 point. 
”Dobbeltpoint”: Der kan kaldes ”dobbeltpoint” én gang pr. kamp af serveren til og med serverens 12. point, og det 
meddeles før bolden igangsættes. Hvis serveren vinder pointet, gives 2 point, og skift af serv vil herefter være 
forskudt. Hvis modstanderen vinder pointet, gives kun 1 point. 
I finalen har begge spillere 2 ”dobbeltpoint”, og den samme spiller kan ikke anvende 2 ”dobbeltpoint” i samme sæt. 
Ingen timeouts: Timeout kan ikke foretages. 

Bat og bold Bat: Der spilles med de officielle Carlton WCPP bat (sort sandpapir). Siden årsskiftet anvendes de tidligere Dunlop 
bat (blå sandpapir) ikke længere til kampe. Spillemæssigt er de to bat forholdsvis ens. 
Til info kan battet fx købes her: https://www.sportsdirect.com/carlton-wcpp-table-tennis-bat-777017 
Bold: Hvid Inzone Dura **. 

Spilleform Under hele stævnet vil der være stemningsmusik i bedste Ping Pong stil! 
Der startes med indledende puljespil. De to bedste fra hver pulje går videre til hovedturneringen, der spilles som 
cupkampe. De resterende kommer over i en consolation-turnering, der ligeledes spilles som cupkampe. 
Seedningen foretages på baggrund af de 4 bedste placeringer fra sidste års DM i Ping Pong. Bronzekampen spilles 
før finalen. 

Præmier 1. og 2. plads: 1 eller 2 spillere kvalificerer sig til VM i Ping Pong 20201. Der er kr. 1.600 til nr. 1 og kr. 800 til nr. 2. 
3. og 4. plads: Der er kr. 400 til nr. 3 og kr. 200 til nr. 4. Bronzekampen afgør, hvem der er 1. og 2. reserve til VM. 
1. og 2. plads i consolation: Vingaver. 
 
Da VM-turen denne gang kan blive en større udskrivning, har Silkeborg BTK valgt, at stævneoverskud går ubeskåret 
til den/de spillere, som WCPP udtager til VM i forholdet 60/40 mellem hhv. nr. 1 og 2. Regnskab offentliggøres ved 
stævne. Den officielle hjemmeside for VM i Ping Pong er: http://www.worldchampionshipofpingpong.net/ 

Tilmelding Prisen er kr. 225 for deltagelse, OG efter endt stævne får alle spillere udleveret et af Ping Pong battene, som er 
blevet brugt under stævnet. Tilmelding og betaling senest lørdag 15. juni 2019. Det maksimale deltagerantal er 64 
og er efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske pr. mail til npb@sbtk.dk til Niels Peter Bach. Tilmeldingen 
er først bindende, når der er indbetalt kr. 225 på konto 7170-1664204 eller Mobile Pay til 60105208 (navn og 
fødselsdato skal angives på betaling for at blive registreret). Rammes det maksimale deltagerantal, oplyses det på 
Facebookgrupperne ”Bordtennis DK” samt ”Silkeborg BTK”. 

Forplejning Der vil være mulighed for at købe øl, sodavand, snacks m.v. 

Tid og sted Tid: Lør. 22. juni 2019 med puljestart kl. 10:00. Check-in senest kl. 9:30. 
Sted: Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg 
Stævneprogram forventes klar søndag 16. juni 2019 på Facebookgrupperne ”Bordtennis DK” samt ”Silkeborg BTK”. 

Mere info Ved evt. spørgsmål kan Niels Peter Bach kontaktes pr. mail npb@sbtk.dk. 

 

                                                                 
1 Tidligere har Danmark fået dispensation af WCPP til at få 2 spillere med til VM i Ping Pong, men dette vides p.t. ikke med sikkerhed. 
Tid og sted er ej heller fastlagt. Vores kontaktperson hos WCPP forventer, at dette er afstemt inden udgangen af april 2019. Sidste gang 
blev det afholdt 26.-27. januar 2019 i Alexandra Palace, London. 
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