1. Officielle regler for Beerbong Liga DK, dets liga & turneringer.
1.1 Regelsættet er et fælles fundament for alle ligakampe og turneringer der bliver afholdt igennem
Beerpong Liga DK, beerpongliga.dk og eventuelle søstersider. Regelsættet er hentet fra
verdensmesterskaberne i Las Vegas.
1.2 Der spilles med de officielle cups, racks og bolde, som er identisk med udstyret brugt ved
verdensmesterskaberne i Las Vegas.
2. Opstilling / Udstyr
2.1 Kopperne skal stilles op i en Rack, og stilles ned til bagkanten af bordet.
2.2 Der skal enten spilles med officielt beer pong bord eller et bord der afviger med maksimalt 10 cm. fra:
240 cm X 60 X 70 cm.
2.3 Der skal spilles med de officielle cups og racks, som holdene modtager ved tilmelding.
2.4 Der skal bruges 10 kopper pr. hold.
Indholdet i kopperne
3.1
3.2
4. Start af spillet
4.1 Der kan trækkes lod om, hvem der har retten til at starte spillet. Man kan også vælge at kaste om hvem
der skal starte. Den ramte kop tæller ikke med i selve kampen.
4.2 Det hold der vinder lodtrækningen, bestemmer selv om de vil starte eller om de vil lade modstanderen
starte.
5. Spillet
5.1 Hvert hold har 2 kast, et til hver af spillerne og samme spiller kan ikke kaste 2 gange, med mindre at
holdet har fået en “Rollback”
5.2 Rollback er når begge spillere har ramt, med hver deres bold. Så får holdet et tredje kast, som skal kastes
af én af spillerne. Holdet vælger selv hvem.
5.3 Kopperne skal fjernes så snart de er ramt. Kaster man før at koppen er fjernet og den rammer en kop,
tæller kastet ikke og der skal kastes om.
5.4 Det er ikke tilladt at gribe ud efter bolden, før efter den har ramt en kop/kant og evt. hopper på kanten.
5.5 Kommer man til at ramme bolden før den har ramt en kop/kant, må modstanderen bestemme en kop som
skal fjernes.
5.6 Det er IKKE tilladt at puste bolden op af koppen eller bruge fingrene.
5.7 Der må ikke pustes, skubbes til bordet eller bruges andre metoder til at få bolden, ud af sin kurs.
5.8 En bold der kastet mod modstanderens kopper og bliver stoppet i luften eller andet tæller som en ramt

kop.
5.9 Man må læne sig ind over bordet, dog uden at støtte sig til det. Dette referer til reglen om ”Lean”.
5.1.1 ”Lean” betyder at man må læne sig ind over bordet. Det er lavet for at undgå eventuelle diskussioner
om man står bag bordet eller ej. Dog må man IKKE rykke på sin rack for at læne sig længere ind over bordet.
5.1.2 Har et hold ramt alle modstanderens kopper og det “vindende” hold har 3 kopper eller mindre tilbage,
har det “tabende” hold en mulighed for at gå i overtid, hvis de kan ramme de sidste kopper der er tilbage. De
har kun en bold hver og evt. en Rollback. I overtid skal begge hold have 3 kopper med øl (vand er også tilladt
ved overtid) fordelt i 3 kopper og det “vindende” hold ligger ud. Og det kan fortsætte indtil der er fundet en
vinder.
5.1.3 Det tabende hold skal drikke, hvad det vindende hold har tilbage i kopperne.
6. Placering af kopper under spil
6.1 Når der er 6 kopper tilbage skal holdet samle dem til en trekant i midten af deres Rack.
6.2 Det samme sker med 3 kopper.
6.3 Den sidste kop stilles bagerst i holdets rack.
7. Diverse
7.1 Kommer man til at vælte en eller flere af sine egne kopper er de ude af spillet, medmindre man får dem
stillet på plads uden modstanderen opdager det.
7.2 Kommer man til at ramme sin egen kop, tælles den ikke som ramt.
7.3 Det er tilladt at distrahere sine modstandere med lyde, armbevægelser eller nøgenhed. Alt distraktion skal
foregå bag bordet, og det er ikke tilladt at læne sig ind over bordet.
7.4 Kommer en bold til at ramme en genstand eks. en øldåse og hopper op i modstanderens kop tæller
skuddet.
7.5 Det er tilladt at bruge en suppleant. Der er dog kun præmier til de to registrerede spillere og det er kun de
to registrerede spillere der må spille til finalen.
7.6 Alle bolde skal skylles i vand inden der kastes. Enten i et glas, bæger eller andet.

