Dart
Regler til Dart

Sådan skal skiven sættes op:
Bulls Eye skal
være 173 cm fra gulvet.
Hockeyen (kastestedet)
skal være 237 cm fra frontsiden af dartskiven.

Pointføring:

Her ses en oversigt af point på en dartskive:

501

501 er det meste almindelige dartspil, og det spil som regnes for det mest "seriøse".
Spillet går ud på at spille sig fra 501 point ned til præcis 0 point på færrest mulige darts (pile).
Reglerne for 501 er rimelig simple, hver spiller har 3 pile pr. kast, hvorefter det gælder om at nå ned så hurtigt så muligt og afslutte
spillet på en double, (den yderste ring på skiven eller bulls eye, den lille røde i midten). Eks: Mangler man 40 point, skal man ramme
yderringen på 20'eren.
Ikke alle darts scorer point,;
Darts der springer tilbage fra skiven, må ikke kastes om.
En dart der er tabt / kastet længere end 61 cm over hockeyen (kastestedet) er tabt.
Hvis andet end dartens spids rører skiven, tælles der ikke point.
Hvis en dart falder ud af skiven, inden den er godkendt af tavleføren tæller den ikke point
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Dart
Mickey Mouse

Mickey Mouse er et perfekt begynderspil, og nok det mest spillede her i Danmark, næst efter 501.
Som det kan ses på tabellen her til højre, drejer det sig om felterne fra 15 til 20 og bull.
For at score point skal man, f.eks. som det ses her ramme 16 feltet 3 gange, og feltet er åbent, derefter kan det ses at spiller A har
ramt 2 gange 16 = 32 p.
Der kan kun scores point i et åbent felt, felt nr. 18 har begge spillere ramt 3 gange, så er feltet lukket, men det kan godt lade sig gøre
at score i et "lukket" felt, spiller B kaster efter felt 16, og rammer en Treble 16 (gælder for 3), feltet er lukket, men da spiller B er i gang
med sit kast må han gerne fortsætte i 16 feltet, han rammer 1 double 16 (gælder for 2), og 1 enkelt = 48 p.
Der kan kun scores i Double og Treble fra 15 - 20.
Rød Bull tæller også for 1 double, eller 2x bull,
grøn Bull tæller 1x Bull.
Vinderen er den der har flest point når alle felterne er lukket.
De mere øvede kan spille med at felterne skal rammes 5 gange før der kan scores point

Mickey Mouse Point
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