
 

REGULAMIN 

Turnieju Darta  

 
 
 

I. Organizator: 

            STOWARZYSZENIE „MALICE” 

 

II. Cele: 

a) Popularyzacja dyscypliny DART  

b) Pobudzenie aktywności sportowej i zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

c) Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport. 

d) Rozpowszechnianie zasad Fair Play. 

 

 

III. Termin i miejsce: 

 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 18:00 

Świetlica wiejska w msc. Malice 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 

a) W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Obrazów. 

b) Zawody rozgrywane są w formule otwartej. 

c) Zawodnicy starują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań    

lekarskich.  

d) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. 

e) Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

V. Zasady i system rozgrywek: 

a) Turniej rozgrywany jest w formule otwartej. 

b) Obowiązuje pucharowy system rozgrywek. Zawodnicy rywalizują w parach,  

          które zostaną wyłonione w wyniku losowania. 

c) Zawodnicy oddają po trzy celne rzuty do tarczy z odległości 2,37 m.  

d) Wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie sumę 301 pkt, przy czym punkty    

odlicza się od 301 do 0. Ostatni rzut musi zredukować wynik gracza dokładnie do 

0. Jeśli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, kończy się jego kolejka i 

przywracany jest wynik do stanu sprzed tej kolejki. 

e) W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wygrywa ten zawodnik, który w trakcie 20-

stu serii rzutów (1 seria – 3 rzuty) osiągnie wynik bliższy 0 pkt lub w trakcie 

trwania pojedynku jako pierwszy zredukuje swój wynik do 0 pkt. 

f) O pierwszeństwie kolejności rzutu w parze zawodników decyduje losowanie. 

g) Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów (set składa się z trzech legów) 

Organizator turnieju może zdecydować o skróceniu meczów.   

 

 

 

 

VI.  ZGŁOSZENIA: 



Zgłoszenia zawodników do 05.12.2019r. pod nr tel. 502 439 288.  System  

rozgrywek zostanie ustalony na miejscu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 

o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe.  

 2.  Lotki zapewnia Organizator.  

 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych 

przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


