
Bullshooter Dartliga.dk regler for Regionale DOUBLE-rækker (Danmark) 

Gældende for sæsonen 2022 

1. Inddeling i rækker 

1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige rækker i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-rækken. 

1.2. Spillere inddeles på hold baseret på gennemsnittet af de 2 bedste spilleres MPR-stats (markeringer 

per runde) – disse stats hentes fra spillerens Bullshooter-profil. Hvis der er lighed mellem 2 eller 

flere hold målt på MPR, så inddeles der efter følgende prioritet:  

a) den bedste spillers individuelle MPR, 

b) den bedste spillers PPD, 

c) den anden bedste spillers PPD.  

Spillernes rating hentes fra forrige sæson. Hvis ikke muligt, så fra senest mulig afviklede sæson som 

spilleren har deltaget i. Nye spilleres rating hentes fra 10 spil i VRS-mode eller fra en tidligere rating 

i Medalist-systemet. 

1.3. Dartliga.dk vil anvende et rating-gennemsnit af de 2 bedste spillere på holdets bruttotrup til at 

inddele holdene i 1, 2 eller flere regionale rækker, hvis dette må være nødvendigt.  

1.4. Dartliga.dk kan nægte at lade spillere/hold starte, såfremt det ikke vil sikre en fair afvikling af ligaen. 

Ligeledes kan det være nødvendigt at lade hold med store niveauforskelle at spille i én og samme 

række hvis dette er en nødvendighed for gennemførelse af en ligasæson. Dartliga.dk vælger i så fald 

formatet i rækken.  

1.5. En række består af minimum 4 hold og maksimum 8 hold. 

 

2. Hold- og spillertilmelding 

2.1. Et hold tilmeldes inden for den anførte tidsfrist inden sæsonstart med minimum 2 spillere og 

maksimum 4 spillere på hvert hold. 

2.2. Holdtilmeldingen udfyldes med holdnavn, spillested, de fulde navne for samtlige spillere (fornavn 

og efternavn), kontaktinfo til holdkaptajn (som minimum telefonnummer) samt spillernes 

registrerede mailadresse hos Bullshooter. Holdtilmeldingsskemaet udfyldes og indsendes online via 

Dartliga.dk. 

2.2.1. Der vælges en holdkaptajn som skrives på skemaet. Hvis holdkaptajnen ikke kan deltage i en 

kamp, så skal han/hun til kampen udpege en konstitueret holdkaptajn. 

2.2.2. Spillerne skrives på holdtilmeldingen i den rækkefølge som holdet ønsker at stille med holdet i 

hele sæsonen. F.eks. i en double-tilmelding er spiller nr. 1 på holdtilmeldingen spiller H1 i 

formatet, og spiller nr. 2 er H2. Evt. øvrige spillere er udskiftningsspillere. Der kan dog ændres 

på denne rækkefølge inden kampstart. 

2.2.3. Holdtilmeldingsgebyr er 300,00 kr. uanset antallet af spillere tilmeldt på holdet. Dette beløb 

går ubeskåret til præmier i ligaen. Gebyret skal indbetales til Dartliga.dk inden sæsonstart til 

reg. nr. 9388 konto nr. 7900888931. 

2.2.4. Præmiepengene fordeles således: ved 4-5 hold betales præmiepenge til top 2; ved 6-8 hold til 

top 3. 50% af præmiepengenes fordeling afgøres af placering, resten fordeles efter antal point 

opnået iblandt de præmiegivende placeringer, således at det belønnes at vinde så mange 

kampe som muligt. Der bruges 500,00 kr. fra hver række på indkøb af pokaler/medaljer. 

http://dartliga.dk/holdtilmelding/
http://dartliga.dk/holdtilmelding/


2.2.5. Når en spiller er tilmeldt et hold, så kan denne spiller ikke skifte til et andet hold efter 

sæsonstart i den igangværende sæson. 

2.2.6.  Ethvert holdnavn skal i Dartliga-systemet være unikt på tværs af ALLE ligaerne. Holdnavne 

tildeles efter ”først til mølle”-princippet. Holdkaptajn kontaktes efter tilmelding, såfremt 

holdnavnet ikke er unikt, og der skal derefter vælges et nyt unikt holdnavn. 

2.2.7.  Et holdnavn må maksimum være på 25 karakterer og må ikke indeholde specialtegn. 

2.3. En spiller skal på tilmeldingsdatoen være fyldt 15 år for at kunne deltage i Dartliga.dk. 

2.4. Sæsonen starter med maksimum 4 spillere på holdet. Starter et hold med 2 eller 3 spillere, er det 

tilladt i sæsonens første halvdel at tilføje nye spillere, men kun efter godkendelse fra Dartliga.dk. 

Der kan ikke indsættes en spiller med en så høj rating at det ville betyde at holdet skulle have spillet 

i en højere række, hvis denne spiller havde været på holdet ved sæsonstart. 

2.4.1. Det er tilladt at skifte op til 2 spillere ud i løbet af sæsonen, men kun efter godkendelse af 

Dartliga.dk. Udskiftede spillere kan ikke senere indsættes på holdet igen. 

 

3. Rating/Handicap/MPR 

3.1. Enhver spiller er til enhver tid ansvarlig for at vedkommendes rating afspejler et korrekt niveau. 

Finder spilleren at deres aktuelle niveau er højere end det angivne i den aktuelle liga, så skal 

Dartliga.dk straks have besked om dette. 

3.2. Det er påkrævet at enhver spiller tilmelder sig med en gyldig mailadresse. Mailadressen bruges til 

identifikation af spilleren i Bullshooter-systemet. 

3.3. Max tildelte hcp til enhver tid i Cricket er 11 markeringer som tildeles i rækkefølgen 20, B, 19, 18, 

17, 16, 15, 20, 19, 18, 17. 

3.4. Max tildelte hcp til enhver tid i 01 er 35% (301 → 406, 501 → 676, 701 → 946). 

3.5. Det er påkrævet at enhver spiller har erhvervet sig en Bullshooter MPR Rating inden tilmelding. Helt 

nye spillere kan indspille rating inden sæsonstart på maskinen, ved at spille minimum 10 spil Cricket 

i VRS-mode. 

3.6. De første 3 spillerunder gennemføres med den opgjorte rating ved sæsonstart (låst rating). Derefter 

gennemføres sæsonen med den til enhver tid aktuelle rating i indeværende sæson (Dynamisk 

Rating). Denne rating kan til enhver tid ses på maskinen under ”Player Standings”. 

3.7. Ligasystemet hos Bullshooter er et lukket system, og kun ligakampe registreres på spillerens 

ligaprofil. En spiller kan få oprettet flere profiler, hvis vedkommende spiller i forskellige rækker med 

forskellige regler; disse profiler vil Dartliga.dk i så fald oprette med andre navne (men må gerne have 

samme mailadresse tilknyttet). 

3.8. Dartliga.dk tolererer ikke forsøg på at snyde, og ethvert bevidst forsøg på at kompromittere hcp-

systemet kan resultere i karantæne og/eller udelukkelse fra alle fremtidige arrangementer/ 

turneringer hos Dartliga.dk. 

Ved snyd kan forstås pile som er skudt ved siden af skiven med forsæt, eller at man på anden måde 

ikke til alle tider gør sit bedste. 

 



4. Kampformat 

4.1. En kamp i C-rækken spilles som bedst af 15 sæt med Open Out. En kamp i A- eller B-rækken spilles 

som bedst af 19 sæt med Master Out.  

4.2. Der spilles med split Bulls Eye (25/50) i 01-spil, og der vises lukketabel i alle rækker når spilleren er 

på en score hvorpå der kan lukkes. 

4.3. Open Out kan lukkes i et hvilket som helst felt der får scoren til at ende på præcis 0 point. 

Master Out kan lukkes i en hvilken som helst double, triple eller Bulls Eye, der kan ikke lukkes på rød 

bull (25) i formatet Master Out, der kan kun lukkes på sort bull (50) i dette format. 

 

Kampformat i C-rækken: 

Sæt 1-2 501 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 3-4 Cricket spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 5-7 501 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 8  501 spiller 2 

Sæt 9  Cricket spiller 1 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 10-11 Cricket spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 12-13 501 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 14-15 Cricket spiller 1,2 

 

Kampformat i A- eller B-rækken: (*hvis der er flere B-rækker, så vil kun den højeste spille 701. 

Øvrige rækker spiller 501) 

Sæt 1-2 701 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 3-4 Cricket spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 5-6 701 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 7-8 Cricket spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 9  Cricket spiller 2 

Sæt 10 Cricket spiller 1 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 11-12 701 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 13-15 Cricket spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 



Sæt 16-17 701 spiller 1,2 

(mulighed for udskiftning) 

Sæt 18-19 Cricket spiller 1,2 

 

4.4. Der tildeles 2 point til det hold som vinder en kamp og 0 point til det tabende hold. En kamp vindes 

i C-rækken ved at først at vinde 8 sæt i en kamp. En kamp vindes i A- eller B-rækken ved først at 

vinde 10 sæt i en kamp. 

4.4.1.  Er der pointlighed mellem to eller flere hold, så afgøres rækkefølgen i rækken af følgende 

prioriteret rækkefølge: 

a) difference i antal vundne/tabte sæt, 

b) indbyrdes opgør, 

c) total antal vundne sæt. 

Hvis det er lige efter a+b+c, spilles der én ekstra kamp for at afgøre rækkefølgen, hvis der er 

tale om en præmiegivende placering. 

4.4.2. Det er til alle tider stillingen på Dartliga.dk som er gældende. Stilling som vises på maskinen, er 

vejledende. 

4.5. Alle sæt har et højeste antal spillerunder. Et spil 501 skal afsluttes inden for 20 spillerunder, 701 

inden for 25 spillerunder, og Cricket inden for 25 runder. 

4.5.1.  Er sættet ikke afsluttet inden for det antal runder, så er vinderen i et 01-spil den spiller eller 

det hold med laveste score. Vinderen i Cricket er den spiller eller det hold med flest point. 

4.5.2. Hvis begge spillere i 01-spil står på samme score når runderne udløber, så ender sættet uafgjort 

og en kamp kan derfor i teorien ende uafgjort fx 9-9. I dette tilfælde tildeles hvert hold 1 point. 

4.5.3.  I Cricket spilles der med OVERKILL-reglen. OVERKILL betyder at ingen spiller eller intet hold kan 

score yderligere point når spilleren eller holdet fører med mindst 200 point i sættet. Det er kun 

muligt at score hvis man fører med mindre end 200 point, og man får fuld pointscore for alle 

pile så længe man er under 200 point. I praksis kan man dermed opnå en føring på 259 point 

(Score T-20 ved 199 point føring). 

4.6. Der må holdes op til 2 pauser à 10 minutter undervejs i kampen – det aftales mellem 

holdkaptajnerne hvornår disse skal holdes. 

 

5. Materiale 

5.1. Alle kampe må udelukkende spilles på Bullshooter G3 dartmaskiner. 

5.2. Der spilles med pile som kan lånes på stedet, eller med spillerens egne pile såfremt disse er monteret 

med plasticspidser og har en vægt på max. 22 gram inkl. flights og skafter. 

5.3. Kastelinjen skal være placeret på gulvet således at kasteafstanden til skiven er 2,44 m. Kastelinjen 

må ikke overtrædes. 

 

6. Sæson 

6.1. En ligasæson afvikles 2 gange årligt. Der gennemføres en sæson fra uge 36 til uge 50, samt en sæson 

fra uge 8 – uge 23. 



6.2. Dartliga.dk anfører terminer i kampprogrammet. Kampe vil primært blive afviklet på 

hverdagsaftener fra mandag til torsdag med start enten kl. 18.00 eller 20.00, eller på søndage med 

kampstart kl. 11.00, 13.00 eller 15.00. 

6.3. Er det ikke muligt at afvikle kampen på den anførte termin, skal holdkaptajnerne selv finde en ny 

dato. Denne skal være fastlagt senest 8 hverdage efter den anførte termin, og Dartliga skal 

informeres med den nye dato. En undtagelse er sidste spillerunde – alle kampe skal være afviklet i 

den uge hvori sidste spillerunde er programsat. Hvis sidste spillerundes kampdag er søndag, så skal 

alle kampe være afviklet senest efterfølgende tirsdag.  

6.4. Et hold kan aldrig nægte at flytte en kamp. 

6.5. Hvis holdene ikke indbyrdes kan finde en ny dato, så skal Dartliga.dk informeres. Dartliga.dk vil 

herefter fastsætte en ny dato, og kampen skal da afvikles på denne dato. Hvis ét af holdene ikke kan 

spille på denne dato, vil det blive taberdømt med cifrene nævnt i 7.2. 

6.6. Dartliga.dk skal informeres om kampflytning senest 24 timer inden den nye planlagte kampstart. 

6.7. Et hold må til alle tider kun have 1 udsat kamp. En kamp som er flyttet og hvor Dartliga er informeret 

om ny dato, vil ikke tælle som udsat kamp. 

6.8. Dartliga.dk vil planlægge sæsonen således at der ikke spilles lokalopgør i minimum den sidste 

spillerunde af en sæson. Eneste undtagelse herfra er rækker med blot 1-2 spillesteder hvor 

planlægningen ikke tillader det. 

6.9. Har Dartliga.dk planlagt det således at der ikke er lokalopgør i sidste spillerunde, må et lokalopgør 

under ingen omstændigheder flyttes til sidste runde. 

 

7. Afvikling af kampe 

7.1. Minimum én maskine skal være reserveret af hjemmeholdet senest 15 minutter før kampstart. 

Udeholdet har ret til opvarmning i mindst 10 minutter inden kampstart. 

7.2. Hvis et hold ikke er mødt senest 20 min. efter planlagt kampstart, bliver det udeblevne hold dømt 

som taber af kampen med cifrene 8-4 (C-række) eller 10-5 (A- og B-række). Holdet tildeles et gult 

kort i ligatabellen for at markere at holdet én gang er taberdømt. 

7.2.1.  Hvis et hold 2 gange i samme sæson udebliver fra en kamp, vil holdet blive diskvalificeret og 

samtlige kampe de har spillet, annulleres. 

7.2.2.  Hvis et hold diskvalificeres eller selv vælger ikke at gennemføre sæsonen efter 1. runde er 

afviklet, vil samtlige spillere i holdets bruttotrup idømmes 4 måneders karantæne fra alt 

turneringsspil hos Dartliga.dk, samt finalestævne. Ved gentagne tilfælde kan 

karantænelængden øges. 

7.3. Evt. afbud til kampe skal gives senest 24 timer før kampstart. Kun ved akut sygdom kan der sendes 

afbud op til 6 timer inden kampstart. Ved afbud senere end 6 timer før start (uanset årsag) vælger 

modstanderholdet om kampen skal gennemføres på andet tidspunkt eller om de ønsker at vinde 

uden kamp. Hvis der sendes afbud til kampen, så vil dette ikke kunne udløse et gult kort. Afbuddet 

skal blot være annonceret inden kampstart. 

7.4. Alle kampe gennemføres med 2 spillere på hvert hold. 

7.5. Det er tilladt at skifte ud blandt alle holdets spillere midt i kampen – dog ikke i igangværende sæt. 

Evt. udskiftning af spillere sker på de i formatet anførte tidspunkter. 



7.6. Hvis tekniske problemer forhindrer afvikling af kampen (fx ingen internetforbindelse), skal holdene 

hurtigst muligt finde et nyt tidspunkt for afvikling af kampen. Dartliga.dk yder ingen kompensation 

i de få tilfælde, hvor en gennemførelse af kampen ikke vil være mulig. Ved tekniske problemer eller 

spørgsmål skal der ringes til +45 20 30 00 08 hvis ikke det kan løses på stedet imellem holdene. En 

kamp hvor begge hold er på samme spillested, kan godt afvikles uden internetforbindelse, men 

resultatet fra kampen vil ikke blive overført til Dartliga.dk før maskinen kommer online igen. 

7.7. Hver kamp gennemføres i formatet som beskrevet i punkt 4.1 og koster 120,00 kr. 

7.7.1. Hver spiller lægger 30,00 kr. ved kampstart og de 120,00 kr. kommes i maskinen, og kampen 

sættes nu korrekt op ved at vælge ”League Mode” → ”Play League” og derefter vælge den 

korrekte række, de korrekte hold samt de korrekte spillere. Det er holdkaptajnernes ansvar at 

kampen er sat korrekt op inden kampstart. 

7.7.2. Hvis en kamp ved en fejl startes med de forkerte hold/spillere, skal kampen straks afbrydes og 

derefter sættes korrekt op. Dartliga.dk yder ingen erstatning for evt. tab ifm. kampe som er sat 

forkert op. 

7.7.3. Det er vigtigt at hjemme- og udebanehold vælges PRÆCIS som listet i kampprogrammet.  

7.8. Spillerrækkefølgen blandt alle holdets bruttospillere kan frit vælges inden kampstart. Hjemmeholdet 

sætter deres trup korrekt op først. Efter kampstart må der ikke byttes rundt på spillerrækkefølgen i 

løbet af kampen. 

7.9. Hjemmeholdet har udlæg i første sæt, og herefter har taber af foregående sæt udlæg i hvert eneste 

sæt i kampen. 

7.10. Pile der er kastet tæller som værende kastet, hvis de ligger længere end 61 cm væk fra kastelinjen. 

7.10.1. Pilen har altid ret! Hvis en pil sidder fast i maskinen, men i et sjældent tilfælde har talt 

forkert, så skal der bruges ”unthrow dart”-funktionen ved at trykke på gul knap. Den korrekte 

score indtastes og spillet fortsætter. Hvis en pil ikke sidder fast i skiven, tæller altid den score 

som maskinen har noteret. 

7.10.2. Hvis en spiller kaster uden for tur, skal der ligeledes benyttes ” unthrow dart”-funktionen og 

den spiller der oprindeligt skulle have kastet, fortsætter spillet. 

7.10.3. Hvis en spiller kaster en pil inden maskinen er klar (modstander har trykket på rød knap), er 

pilen(e) tabt. 

7.10.4. Hvis en spiller kaster en eller flere pile mens maskinen stadig afventer at der trykkes for 

spillerskift, tæller pilen(e) og den trykkes manuelt ind efter spillerskift. 

7.10.5. Det er ikke tilladt for tilskuere eller andre uvedkommende at kommentere taktikken i et 

igangværende sæt. Kun de involverede spillere må diskutere taktikken under spillet. I pauser 

og mellem sættene er det OK at komme med kommentarer. 

 

8. Særligt for Bullshooter league, TKO samt VRS 

8.1. Bullshooter G3 maskinen er udstyret med 2 kameraer. Ét kamera som optager spilleren og området 

bagved spilleren, og ét kamera som optager skiven. 

8.2. Ved at spille i ovenstående Bullshooter formater, giver spilleren sin accept til at spillene optages på 

video til senere gennemsyn. Disse videoer slettes automatisk fra arkivet efter 6 måneder. 

8.3. Ligeledes accepterer holdkaptajner at modtage SMS/nyheder fra Dartliga som er relevante for 

sæsonen. 



8.4. Video kan gennemses af Dartliga.dk ifm. afgørelse af protester. 

 

9. Kampens resultat 

9.1. Kampens resultat skal ikke indsendes, data trækkes af Dartliga.dk den efterfølgende hverdag, og 

herefter opdateres stillingen på hjemmesiden. En evt. stilling som vises på G3-maskinen er 

vejledende. Stillingen på hjemmesiden er til enhver tid gældende. 

 

10. Sæsonfinalen og præmier 

10.1. Alle spillere som spiller med i ligaen, inviteres til den årlige sommer sæsonfinale; det er et krav 

for deltagelse til finalestævnet at man har spillet minimum hvad der svarer til 3 hele ligakampe i 

løbet af sæsonerne. 

10.2. Yderligere detaljer vedrørende sæsonfinalen offentliggøres kort inden liga-afslutning. Dato for 

sæsonfinalen offentliggøres hurtigst muligt efter sæsonstart. 

 

- Disse regler er revideret d. 27. august 2022 – strider og tvister afgøres helt og holdent af Dartliga.dk. 

- Dartliga.dk forbeholder sig ret til uden varsel at revidere i regelsættet. 

- Regelsættet afviger fra regelsæt hos Bullshooter i andre lande. 

 

BULLSHOOTER VRS REGLER ifm. Victory Ranked Series Promotions 

1. Enhver spiller som deltager i Victory Ranked Series, skal have uploadet et tydeligt profilbillede på sin 

profil på Bullshooterlive.com, således at dommerne kan validere at det er spilleren selv som spiller 

VRS. 

2. Der gives præmier til et forudbestemt antal deltagere på ranglisten i en Promotion. 

3. Der skal spilles et minimum antal kampe (kan variere). 

4. Gennemsnittet af de 5 bedste spil danner grundlaget for ens ranglisteplacering. 

5. Ved en promotions afslutning gennemses alle vindernes top 5 spil på video og spillene valideres, 

såfremt alt er foregået korrekt. 

6. Spil som ikke kan valideres, bliver fjernet fra spillerens top 5 spil og en ny udregning gennemføres 

som kan have indflydelse på placeringen. 

7. Hvis det vurderes at en spiller bevidst har forsøgt at snyde i VRS (fx tryk på skiven, overtrådt e.l.), 

diskvalificeres spilleren fra den pågældende promotion. 

8. Hvis en spiller på en præmiegivende placering diskvalificeres, gives præmien til den næste på listen, 

men spilleren beholder sin placering (får blot ingen præmie), således at de øvrige spillere på 

præmiegivende placeringer ikke mister deres præmie til anden spiller. 

9. Der gives kun præmier til præmiegivende placeringer annonceret ved promotionstart; hvis ikke der 

er spillere nok til at dække alle præmiegivende placeringer, så udgår disse præmier fra promotion. 

10. Slutstilling er først endelig når Bullshooter og/eller Dartliga.dk har valideret samtlige vindernes top 5 

spil. 


