	
  
Örebro Beerpongsällskaps officiella regler

1. Varje lag består av två deltagare
2. Varje lag har tio stycken muggar uppställda i en triangel med fyra muggar som bas och med toppen av
triangeln riktad mot motståndarna
3. Varje match skall lagen bistå med ca en liter dryck var. Drycken fördelas jämt i de tio muggarna. Men den
bakre raden skall innehålla lite mer än övriga sex muggar. (se varför i regel 17)
4. Varje omgång skall båda deltagarna i laget kasta varsin boll mot motståndarnas muggar.
5. För att avgöra vilket lag som ska börja kasta så kör man ett parti ”sten, sax, påse” mellan lagens alla
deltagare, vinner ett lag båda matcherna börjar dem. Vinner en deltagare ur varsitt lag möts vinnarna
från de båda lagen i ”sten, sax, påse” igen, vinnarens lag börjar med bollarna.
6. När en boll landat i en mugg tas den muggen bort från spelplanen (triangeln). Drycken den innehåller
förtärs.
7. Träffar en spelare i en mugg som en ur motståndarlaget tidigare tagit bort från spelplanen och som
fortfarande innehåller dryck bryts matchen och den kastande spelarens lag vinner matchen omedelbart.
Oavsett vart muggen är placerad och även om muggen hålls i handen bedöms kastet som giltigt. (Denna
regel gäller ej borttagna vattenmuggar)
8. Vid ett kast får axeln ej befinna sig över bordet. Om detta sker resulterar det i att kastet ogiltigförklaras.
Bollen returneras ej.
9. Har bollen studsat i bordet och/eller på andra föremål på bordet (t.ex. vattenmugg eller burkar) och
landar i någon av motståndarnas muggar resulterar det i att två muggar tas bort från spelplanen, den
muggen som bollen landat i och en mugg som väljs ut av laget som kastade studsen. Drycken förtärs.
10. Har bollen studsat i bordet får bollen slås bort. Studsar bollen en gång får den slås bort.
11. Studsar bollen på en person i motståndarlaget och träffar därefter i en mugg resulterar det i att två
muggar skall tas bort från spelplanen. Den muggen som bollen landade i och en valfri mugg som det
laget som kastade bollen får välja.
12. Har bollen studsat i bordet och/eller på något annat föremål på bordet och landar i en egen mugg är
kastet förbrukat och endast den muggen som bollen landat i tas bort från spelplanen. Drycken förtärs.
13. Om bollen landar direkt i en egen mugg tas den muggen bort från spelplanen. Kastet är förbrukat och
drycken förtärs.
14. Välter man en egen mugg tas muggen/muggarna bort från spelplanen och drycken förtärs.
15. Vid ett kast får inte bollen vidröras av motståndarlaget innan den lämnat spelplanen eller studsat på
bordet eller något föremål. Görs detta resulterar det i att motståndarna får välja en mugg som tas bort
från spelplanen. Drycken förtärs.
16. Skulle ett kast välta en motståndares mugg, så skall muggen ställas tillbaka, fyllas på och kastet går
därefter om.
17. Skulle ett kast välta en mugg och sedan landa i en annan ställs den välta muggen upp och fylls på. Den
muggen som bollen landade i tas bort från spelplanen. Kastet går inte om.
18. Det är ej tillåtet att försöka blåsa upp bollen ur en mugg.
19. Varje lag får vid ett tillfälle under matchen placera om motståndarnas muggar. När muggarna omplaceras
måste basen alltid vara bredast.
20. Det är ej tillåtet att ha händerna över bordet i syfte att psyka motståndarna när dem skall kasta. Vid
överträdelse går kastet om, vid upprepade överträdelser kan straffmugg utdelas av domare.
Motståndarlaget får välja en mugg som tas bort från spelplanen, innehållet förtärs.
21. Smutskastning/trashtalk är ej tillåtet! Överträdelse kan leda till straffmugg och i särskilda fall till
diskvalificering från turneringen.
22. Vid frågor eller dispyt av regelbrott, kontakta alltid domare.
23. Matchen är över när ett lag inte har några muggar kvar.	
  

