
Regulamin Rudzkiej Ligi Darta 

§1 

Przepisy wprowadzające 

1. Rudzka Liga Darta, zwana dalej Ligą, jest autonomiczną ligą, utworzoną i organizowaną przez 

Rudzkie Stowarzyszenia Darta, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Zarząd Rudzkiego Stowarzyszenia Darta, który automatycznie staje się Zarządem Rudzkiej Ligi 
Darta, wprowadza niniejszy Regulamin Ligi, zwany dalej Regulaminem, obowiązujący na 
sezon 2022. 

3. Rozgrywki drużynowe i indywidualne rozgrywane są w ramach Ligi na elektronicznych 
urządzeniach sportowych, służących do gry w Darta (tzw. Elektronicznych automatach 
dartowych), znajdujących się w lokalach takich jak: puby, bary, kluby sportowe, kawiarnie, 
itp., w których swoje mecze rozgrywają drużyny i zawodnicy zgłoszeni do Ligi. 

4. Udział w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych, organizowanych przez Ligę, w 
dowolnym charakterze, np.: zawodnika, sędziego, trenera, itp., oznacza akceptację 
regulaminu. 

§2 

Zarząd Ligi 

1. Zarząd Rudzkiej Ligi Darta tworzy Zarząd Rudzkiego Stowarzyszenia Darta. 

2. Zarząd Ligi jest zobowiązany do: 

a. Sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wszystkich rozgrywek 
drużynowych i indywidualnych, organizowanych przez Ligę, 

b. Uchwalania i podawania do wiadomości rodzajów i wysokości składek i opłat za 
uczestnictwo w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych, organizowanych przez 
Ligę oraz ich pobierania, 

c. Uchwalania i podawania do wiadomości rodzajów i wysokości nagród za osiągnięcia 
w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych, organizowanych przez Ligę oraz ich 
przekazania, 

d. Przyjmowanie od drużyn i zawodników zgłoszeń do uczestnictwa w rozgrywkach 
drużynowych i indywidualnych organizowanych przez Ligę, 

e. Ustalania terminarza meczów w rozgrywkach Ligi oraz sprawowania nad nim 
nadzoru, 

f. Bieżącej weryfikacji protokołów i zatwierdzania wyników meczy, 

g. Bieżącego opracowywania aktualnych rankingów oraz tabel sportowych i wyników, 

h. Sprawowania funkcji Komisji Sędziowskiej Ligi, 

i. Zwoływania posiedzenia Komisji Regulaminowej celem uzyskania pomocy przy 
rozpatrywaniu protestów złożonych przez drużyny i zawodników, 

j. Nakładania kar dyscyplinarnych i finansowych na zawodników i drużyny. 

k. Rozpatrywania wszystkich wniosków nadzwyczajnych od drużyn, w tym dotyczących 
zmiany terminów rozgrywania meczów, 

l. Rozpatrywania w pełnym składzie osobowym odwołań od podjętych wcześniej 
decyzji i uchwał dotyczących drużyn i zawodników oraz nałożonych kar. 

3. Zarząd ma prawo wyznaczyć członka Stowarzyszenia spoza swego grona na funkcję 
Koordynatora Technicznego Ligi, który przejmuje obowiązki ustalenia i prowadzenia nadzoru 
nad terminarzem meczów w rozgrywkach Ligi oraz bieżącego opracowywania aktualnych 
tabel sportowych i wyników. 

4. Zarząd Ligi ma prawo do wprowadzania zmian oraz do interpretacji Regulaminu. 



5. Zarząd Ligi decyduje w sprawach nieujętych w Regulaminie. 

§3 

Klub Macierzysty 

1. Klubem macierzystym drużyny jest lokal, który spełnia następujące warunki: 

a. zgłoszona do Ligi drużyna rozgrywa w nim swoje mecze jako gospodarz, 

b. znajduje się w nim przynajmniej jeden, w pełni sprawny automat dartowy, 

c. znajduje się w nim albo istnieje możliwość stworzenia na czas trwania meczy 
„bezkolizyjnej” przestrzeni przy elektronicznym automacie dartowym, niezbędnej do 
swobodnego rozgrywania meczy, 

d. istnieje w nim możliwość rezerwacji stolików dla drużyny przeciwnej w najbliższym 
sąsiedztwie elektronicznego automatu dartowego, na którym rozgrywany będzie 
mecz, 

e. istnieje w nim możliwość rozegrania meczy innych drużyn, jeśli zaistnieje konieczność 
rozgrywania meczy na neutralnym terenie bądź w wypadkach nadzwyczajnych (np.: 
remont lokalu lub awarii), 

2. Z danego klubu macierzystego ma prawo zgłosić się do Ligi maksymalnie dwukrotna liczba 
drużyn w stosunku do ilości ustawionych w nim elektronicznych automatów dartowych. 

3. Drużyny powinny zgłaszać się do Ligi za pisemną zgodą właściciela lokalu, będącego jej klubem 
macierzystym. Nazwa klubu macierzystego powinna stanowić człon nazwy drużyny. 

4. Właściciel lokalu, który jest klubem macierzystym danej drużyny, ma prawo wspierać ją 
finansowo we wszystkich sprawach związanych z uczestnictwem w Lidze. 

§4 

1. Drużyna może zmienić klub macierzysty tylko w sytuacji, gdy: 

a. Klub nie zapewnia odpowiednich warunków do gry wynikających z Regulaminu, 

b. Z klubu zostanie trwale usunięty automat elektroniczny dartowy, 

c. Właściciel klubu celowo działa na niekorzyść drużyny, 

d. Drużyna celowo działa na niekorzyść właściciela klubu 

2. Drużyna może zmienić klub macierzysty tylko raz w ciągu sezonu, tylko i wyłącznie za zgodą 
Zarządu Ligi. 

3. Drużyna, która chce zmienić klub macierzysty, przedstawia Zarządowi Ligi pisemne lub ustne 
uzasadnienie motywów zmiany. Jeśli Zarząd Ligi przyjmie uzasadnienie Drużyny, będzie ona 
zobowiązana w terminie do 3 dni oświadczyć, który klub staje się odtąd ich klubem 
macierzystym oraz powinna przedstawić pisemną zgodę właściciela nowego klubu (wystarczy 
zgoda na liście zgłoszeniowej). 

4. Właściciel klubu macierzystego danej drużyny, który wymawia drużynie grę w swoim klubie z 
winy drużyny, przedstawia Zarządowi Ligi pisemnie motyw swojej decyzji. Jeśli Zarząd Ligi 
przyjmie uzasadnienie właściciela, a wina drużyny ma podłoże dyscyplinarne może ukarać 
drużynę karą finansową i zgodzić się warunkowo na zmianę klubu macierzystego przez 
drużynę. Po wpłynięciu pierwszej skargi właściciela nowego klubu na tę samą drużynę Zarząd 
Ligi pozbawia drużynę prawa dalszego udziału w rozgrywkach do końca sezonu. 

5. Drużyna, która chce zmienić klub macierzysty, ma obowiązek uregulować wszystkie 
zobowiązania wobec właściciela poprzedniego klubu macierzystego. 

6. W razie zgody Zarządu Ligi na zmianę klubu macierzystego przez drużynę w tabeli rozgrywek 
przy nazwie drużyny figurować będzie odtąd nowy klub macierzysty. Jeśli poprzednia nazwa 
zawierała nazwę lokalu, można ją całkowicie zmienić. 



§5 

Drużyna 

1. Za drużynę zgłoszoną do Ligi uważa się taki zespół, który w nieprzekraczalnym terminie, 
wyznaczonym przez Zarząd Ligi, przedłoży Zarządowi Ligi prawidłowo wypełniony Formularz 
zgłoszenia drużyny oraz uiszczenia pełnej opłaty wpisowej od drużyny za sezon 
(pokwitowanie wpłaty do kasy lub na konto bankowe Stowarzyszenia). 

2. Formularz zgłoszenia drużyny zawiera: 

a. Nazwę drużyny 

b. Nazwę klubu macierzystego (lokalu) 

c. Adres klubu macierzystego (lokalu) 

d. Nr telefonu do klubu macierzystego (lokalu) 

e. Kapitana drużyny (imię i nazwisko) 

f. Listę zawodników, zawierająca co najmniej 5 imion i nazwisk zawodników, ich 
numery telefonów oraz adresy e-mail 

3. Formularz zgłoszenia drużyny do Ligi zostanie udostępniony każdemu kapitanowi w terminie 
ustalonym przez Zarząd Ligi. 

 

§6 
 

1. Każda drużyna startująca w Lidze, przed rozpoczęciem sezonu, ma obowiązek zgłosić do Ligi 
przynajmniej 5 zawodników. 

2. Każda drużyna startująca w Lidze ma prawo zgłosić maksymalnie 10 zawodników w ciągu 
sezonu, licząc łącznie z zawodnikami zgłoszonymi przed rozpoczęciem sezonu. 

3. Każda drużyna ma prawo uzupełnić swój skład w dowolnym momencie sezonu, z 
zastrzeżeniem ust.2. 

4. Kapitan drużyny musi zgłosić nazwisko nowego zawodnika Zarządowi Ligi oraz opłacić licncję 
najpóźniej w dniu meczu, w którym nowy zawodnik po raz pierwszy wystąpi w drużynie oraz 
uprzednio poinformować o tym Kapitana drużyny przeciwnej. 

5. Wszyscy nowi zawodnicy, zgłaszani lub zgłaszający się do rozgrywek indywidualnych i 
drużynowych Ligi, muszą spełnić wymagania, określone w §9 ust.1-5 Regulaminu. 

6. Zawodnicy mogą zmienić drużynę tylko raz za zgodą Zarządu Ligi po zakończeniu pierwszej 
rundy rozgrywek i nie później niż przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek. 

§7 

Kapitan drużyny 

1. Kapitan drużyny wybierany jest przez zawodników swojej drużyny przed rozpoczęciem 
sezonu, a jego nazwisko musi być podane na Formularzu zgłoszenia drużyny do Ligi. 

2. Kapitan nie musi uczestniczyć w meczach jako zawodnik. 

3. Kapitan może być członkiem władz Stowarzyszenia lub Ligi. 

4. Do obowiązków kapitana należy: 

a. Ustalanie składu podstawowego i rezerwowego na każdy mecz przed jego rozpoczęciem, 

b. Koordynowanie gry wszystkich zawodników swojej drużyny podczas rozgrywania meczu, 



c. Występowanie w imieniu drużyny przed Zarządem Ligi, Komisją Regulaminową, 
Kapitanami innych drużyn oraz właścicielami klubów, w których jego drużyna rozgrywa 
mecze, 

d. Zapewnianie dyscypliny drużyny, 

e. Kontakt z Kapitanami innych drużyn w celu ustalenia bądź potwierdzenia czasu i miejsca 
rozgrywania danego meczu, 

f. Wypełnianie protokołu meczu – zamiennie z Kapitanem drużyny przeciwnej, 

g. Poinformowanie Zarządu Ligi o wyniku meczu niezwłocznie po jego zakończeniu, 

h. Dostarczenie protokołu meczu w wyznaczonym terminie na miejsce wyznaczone przez 
Zarząd Ligi. 

5. Kapitanowie obu drużyn rozgrywających mecz automatycznie pełnią funkcję sędziów, 
czuwając nad prawidłowym przebiegiem meczów oraz na bieżąco, zgodnie z Regulaminem, 
rozstrzygają wszelkie wątpliwości i rozwiązują sporne sytuacje. 

6. Kapitanowie obu drużyn rozgrywających mecz są solidarnie odpowiedzialni za prawidłowe 
wypełnienie protokołu meczu. 

7. Kapitan jest jedyną osobą uprawnioną do zgłaszania protestu w imieniu swojej drużyny bądź 
poszczególnych zawodników. Kapitan składa protest do Komisji Regulaminowej. 

8. Kapitan drużyny przeciwnej ma obowiązek podpisać się pod protestem, nawet jeśli wydaje 
się być nieuzasadniony. 

9. W wypadku nieobecności kapitana podczas danego spotkania, jego obowiązki przejmuje inny 
zawodnik wyznaczony przez drużynę. Zawodnik ten jest wpisywany w protokół meczu jako 
pełniący obowiązki kapitana. 

10. Drużyna ma prawo wybrać nowego Kapitana w dowolnym momencie rozgrywek. 

§8 

Komisja Regulaminowa 
 

1. Komisja Regulaminowa powoływana jest spośród członków Stowarzyszenia oraz Ligi. Do jej 
obowiązków należy: 

a. Rozwiązywanie spornych sytuacji między drużynami, 

b. Wyznaczanie terminów meczu, gdy dane drużyny nie dojdą do porozumienia w 
sprawie przełożenia meczu. 

2. W razie gdy Komisja Regulaminowa nie dojdzie do porozumienia w spornej sytuacji, decyzję 
podejmuje Zarząd Ligi. 

3. Rozwiązywanie spornej sytuacji musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia protestu. 

4. Od decyzji Komisji Regulaminowej można się odwołać w trakcie 7 dni do Zarządu Ligi. 

5. Wszystkie protesty i odwołania należy składać pisemnie. 

6. Drużyna, która nie dostosuje się do decyzji Komisji Regulaminowej lub Zarządu Ligi, zostanie 
ukarana walkowerem i/lub odjęciem punktów. 

7. Komisja Regulaminowa ma prawo nakładania kar na drużyny oraz zawodników za rażące 
naruszanie Regulaminu. 

 

§9 

Zawodnicy 
 

1. Zawodnikiem uczestniczącym w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych, 
organizowanych przez Ligę, może być każdy, kto spełnia przynajmniej jeden z poniższych 
warunków: 

a. znajduje się w składzie jednej z drużyn, prawidłowo zgłoszonych do rozgrywek Ligi i 
zobowiązuje się do gry w tej drużynie przez co najmniej pół sezonu, 



b. zgłosił się tylko do rozgrywek indywidualnych 

2. Dopuszcza się do gry w drużynie zawodnika uczestniczącego w rozgrywkach organizowanych 
przez inne ligi. 

3. Dopuszcza się uczestnictwo zawodnika niezrzeszonego, tj. nie będącego członkiem Ligi, w 
comiesięcznym turnieju indywidualnym po uiszczeniu opłaty startowej. 

4. Każdy zawodnik, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest uprawniony do gry w 
rozgrywkach drużynowych i indywidualnych organizowanych przez Ligę. 

5. Zawodnik nie jest uprawniony do gry w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych 
organizowanych przez Ligę również w przypadku zawieszenia jego członkostwa w Lidze oraz 
w trakcie odbywania kary zawieszenia w rozgrywkach drużynowych Ligi, nałożonej przez 
Komisję Regulaminową, tj.: kary meczu, kilku meczy, do kary sezonu włącznie. 

§10 

Terminarz rozgrywek 
 

1. Turnieje indywidualne oraz mecze drużynowe Ligi rozgrywane są według terminarza 
rozgrywek, każdorazowo ustalanego przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywek i 
podawane do wiadomości drużynom i zawodnikom, najpóźniej na 14 dni przed jego 
oficjalnym rozpoczęciem. 

2. Terminarz rozgrywek zawiera dokładne terminy rozgrywania turniejów indywidualnych oraz 
szczegółową rozpiskę meczy w poszczególnych kolejkach Ligi, daty podstawowych dni 
rozgrywania danej kolejki Ligi oraz daty i miejsca, do kiedy i gdzie powinny zostać złożone 
Zarządowi wszystkie protokoły meczy z danej kolejki. 

3. Terminarz rozgrywek indywidualnych i drużynowych Ligi może być uzupełniany i zmieniany w 
trakcie sezonu tylko i wyłącznie decyzją Zarządu Ligi. 

4. Zarząd Ligi ustala w sezonie 2022: 

a. podstawowym dniem i godziną rozpoczęcia comiesięcznego indywidualnego turnieju 
rankingowego – każdorazowo trzecią niedzielę miesiąca, godz. 14:00, 

b. podstawowym dniem i godziną rozpoczęcia każdej kolejki Ligi – poniedziałek, godz. 

18:00, 

c. podstawowym dniem i godziną dostarczenia protokołu rozegranych meczy, po każdej 
kolejce Ligi – każdorazowo następny dzień po rozegranej kolejce – do godz. 21:00. 

 
§11 

Zmiana terminu 

1. Zarząd Ligi dopuszcza rozgrywanie meczu danej kolejki w innym dniu, nie później jednak niż 6 
dni od terminu kolejki Ligi.  

2. Każdej drużynie przysługują maksymalnie 2 zmiany terminu w trakcie trwania każdej rundy. 
Zmiana terminu liczona jest na drużynę, która nie może zagrać meczu w wyznaczonym 
terminie. 

3. Zmiana terminu rozegrania meczu z poniedziałku na inny dzień następuje w drodze 
porozumienia między kapitanami zainteresowanych drużyn. Nowy termin (oraz ewentualne 
miejsce) rozegrania meczu musi nastąpić i zostać podane do wiadomości drużynom i 
Zarządowi Ligi do dnia następnego (wtorek) do godz. 21:00. 

4. W przypadku, jeśli drużyna gospodarzy lub gości nie może z uzasadnionych przyczyn rozegrać 
meczu w terminie wynikającym z terminarza rozgrywek, a drużyna przeciwna nie zgadza się 
na jego przełożenie, kapitan drużyny zainteresowanej przełożeniem meczu składa do Komisji 
Regulaminowej podpisany jednostronnie wniosek o przełożenie meczu danej kolejki na inny 
termin wyznaczony przez Komisję Regulaminową. 

5. We wniosku kapitan drużyny zainteresowanej przełożeniem meczu wpisuje przyczyny 
niemożności rozegrania spotkania w ustalonym terminie oraz propozycję, co najmniej trzech 
alternatywnych terminów, w których jego drużyna może rozegrać mecz danej kolejki. 



6. Wniosek musi wpłynąć do Komisji Regulaminowej najpóźniej do godz. 23:00 w czwartek 
przed terminem podstawowym rozegrania meczu, którego dotyczy. 

7. Komisja Regulaminowa zobowiązana jest do rozpatrzenia takiego wniosku najpóźniej do 
godz. 23:00 w piątek, przed terminem podstawowym. 

8. Komisja Regulaminowa po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dla zainteresowanej drużyny, 
zobowiązana jest poinformować kapitana drużyny przeciwnej o wpłynięciu takiego wniosku, 
jak również poinformować, że w przypadku braku zgody na żaden z zaproponowanych 
terminów, jego drużyna zostanie ukarana walkowerem. 

9. Negatywne, dla zainteresowanej drużyny, rozpatrzenie wniosku przez Komisję 
Regulaminową, skutkuje przywróceniem wymogu rozegrania meczu danej kolejki Ligi w 
podstawowym terminie. Nierozegranie meczu z winy ww. drużyny skutkuje przegraniem 
meczu walkowerem. 

10. Każda drużyna może złożyć wniosek o przełożenie meczu danej kolejki Ligi trzykrotnie w 
ciągu sezonu. Kolejne wnioski danej drużyny będą automatycznie odrzucane przez Komisję 
Regulaminową. 

11. Komisja Regulaminowa nie będzie uwzględniała wniosków o przełożenie przedostatniej i 
ostatniej kolejki Ligi. 

 

§12 

Rankingi 
 

1. Główne rankingi, prowadzone w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych Ligi, na 
podstawie których przyznawane są nagrody na zakończenie sezonu to: 

a. Ranking Indywidualny 

b. Ranking Drużynowy 

c. Ranking Najwszechstronniejszego Zawodnika 

2. Ranking Indywidualny tworzony jest na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników 
uczestniczących w comiesięcznych indywidualnych turniejach rankingowych. W rankingu 
znajdują się w kolejności następujące dane: 

a. aktualne miejsce – zaczynając od 1., 

b. imię i nazwisko zawodnika, 

c. suma punktów zdobytych przez zawodnika za miejsca w turniejach, w których 
uczestniczył – przyznawanych według zasad określonych w poniższej tabeli: 

 
 

Zawodnic 
y 

 

 
Miejsce 

 
Do 

8 

 
9-12 

 
13-16 

 
17-24 

 
25-32 

 
33-48 

 
49-64 

 
65+ 

1 14 16 18 20 22 24 26 28 

2 10 12 14 16 18 20 22 24 

3 6 8 10 12 14 16 18 20 

4 4 6 8 10 12 14 16 18 

5-6 2 4 6 8 10 12 14 16 

7-8 1 2 4 6 8 10 12 14 

9-12  1 2 4 6 8 10 12 

13-16   1 2 4 6 8 10 



 

 
 
 
 
 
 

17-24    1 2 4 6 8 

25-32     1 2 4 6 

33-48      1 2 4 

49-64       1 2 

65+        1 



d. ilość turniejów, w których zawodnik uczestniczył, 

e. miejsca zajęte w poszczególnych turniejach, w których zawodnik uczestniczył. 

3. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników, o miejscu w rankingu 
indywidualnym decyduje odpowiednio większa ilość pierwszych, drugich lub trzecich miejsc 
itd., zajętych przez zawodników we wszystkich turniejach, w których uczestniczyli. 

4. Nagrody za miejsca w Rankingu Indywidualnym przyznawane są na koniec sezonu uchwałą 
Zarządu Ligi. Nagrodami dodatkowymi są dyplomy i puchary za pierwsze cztery miejsca w 
kategorii kobiet i mężczyzn. 

5. Ranking Drużynowy tworzony jest na podstawie danych z protokołów meczowych, 
wypełnianych w trakcie meczy w rozgrywkach Ligi, system każdy z każdym, mecz i rewanż. 
Ranking obejmuje wyniki uzyskane przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 
Ligi. W rankingu znajdują się w kolejności następujące dane: 

a. Aktualne miejsce – zaczynając od 1., 

b. Nazwa drużyny 

c. Ilość meczy rozegranych przez drużynę (kolejek Ligi) 

d. Suma punktów zdobytych przez drużynę za wszystkie rozegrane mecze, tzw. „dużych 
punktów meczowych” – punkty przyznawane są następująco: 

- zwycięstwo – 3 pkt. 

- remis – 1 pkt. 

- porażka – 0 pkt. 

e. Suma punktów zdobytych przez drużynę za wszystkie pojedynki w meczach, tzw. 
„małych punktów meczowych” – punkty przyznawane są następująco: 

-zwycięstwo – 1 pkt. 

- Porażka – 0 pkt. 

f. Stosunek ilości legów wygranych we wszystkich pojedynkach w rozegranych meczach 
do legów przegranych 

g. Kolejno ilość zwycięstw, remisów i przegranych 

6. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez drużyny, za wszystkie rozegrane mecze 
o miejscu w rankingu drużynowym decyduje odpowiednio: 

a. Stosunek ilości tzw. „małych punktów meczowych”, tj. punktów za wszystkie 
pojedynki wygrane w rozegranych meczach do punktów za wszystkie pojedynki 
przegrane, 

b. Stosunek ilości legów wygranych we wszystkich pojedynkach w rozegranych meczach 
do legów przegranych, 

c. Ilość zwycięstw 

d. Bilans meczów bezpośrednich – tworzony w razie potrzeby w formie tzw. małej tabeli 
(tylko dla trzech i więcej drużyn), 

e. Ewentualny, dodatkowy mecz, rozgrywany na neutralnym gruncie, którego termin i 
miejsce rozegrania zostaną określone uchwałą Zarządu Ligi przed ostatnią kolejką 
Ligi. 

7. Nagrody za miejsca w rankingu drużynowym przyznawane są na koniec sezonu uchwałą 
Zarządu Ligi w zależności od zajętego miejsca. 

8. Ranking Najwszechstronniejszego Zawodnika jest tworzony na podstawie osiągnięć 

indywidualnych poszczególnych zawodników wpisywanych w protokołach meczowych (w 

przypadku rozgrywek ligowych, podczas Turniejów Indywidualnych każdy zawodnik powinien 

zgłosić swoje osiągnięcia do osób odpowiedzialnych za prowadzenie drabinki turniejowej). 

9. Do osiągnięć indywidualnych zawodnika zalicza się: 

a. Maxy (3x60 lub 3x57 w jednej turze), 



b. Zakończenie lega trafieniem w pole Bull’s-eye, 

c. Szybkie kończenie (najpóźniej 18 lotką) 

d. Wysokie kończenie ( skończenie z wartości 100 punktów i więcej). 

10. Każde w powyższych osiągnięć indywidualnych to jeden punkt do klasyfikacji na 

Najwszechstronniejszego Zawodnika. 

§13 

Nagrody i opłaty 
 

1. W rozgrywkach drużynowych Ligi obowiązuje opłata wpisowa pobierana za prawo 
uczestnictwa w Lidze od każdej drużyny z osobna, przed rozpoczęciem sezonu, niezależnie od 
ilości zgłoszonych przez nią zawodników, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 i 2 regulaminu. W sezonie 
2020/2021 wynosi 350 złotych od drużyny plus licencja za każdego zawodnika 40 złotych. 

2. Drużyna, poprzez uiszczenie opłaty wpisowej, deklaruje uczestnictwo w rozgrywkach Ligi do 
końca sezonu, dlatego też opłata wpisowa od drużyny jest bezzwrotna, niezależnie od 
przesłanek i przyczyn wycofania się drużyny lub jej dyskwalifikacji i wykluczenia z Ligi w 
trakcie sezonu. 

3. Opłaty wpisowe od wszystkich drużyn grających w rozgrywkach Ligi w części równej 
przynajmniej w 80% opłat, tworzą tzw. gwarantowaną pulę nagród pieniężnych wypłacanych 
na zakończenie sezonu czterem najlepszym drużynom, które rozegrały wszystkie mecze, 
według punktów zdobytych w Rankingu Drużynowym Ligi. Pozostała część puli przeznaczona 
jest na puchary, dyplomy i koszty własne Ligi i Stowarzyszenia. 

4. Wysokość nagród pieniężnych za poszczególne miejsca w rozgrywkach drużynowych Ligi, w 
sezonie 2022 wynosi: I. 26% z łącznej puli z I miejsce II. 19% z łącznej puli za II miejsce III. 13% 
z łącznej puli za III miejsce IV. 10% z łącznej puli za IV miejsce. 7% z łącznej puli za V miejsce. 
5% z łącznej puli za VI miejsce. 

5. Nagrodami dla najwszechstronniejszych zawodników ligi są: puchar, dyplom oraz nagrody 
rzeczowe. 

 

§14 
 

1. W rozgrywkach indywidualnych Ligi, czyli w comiesięcznych turniejach rankingowych, 
obowiązuje każdorazowa opłata startowa, pobierana za uczestnictwo w każdym turnieju z 
osobna. W sezonie 2020/2021 opłata startowa wynosi odpowiednio 20 zł dla członków 
Rudzkiej Ligi Darta i 25 zł dla pozostałych uczestników. Turnieje są bezwrzutowe. 

2. Opłaty startowe od wszystkich zawodników, ze wszystkich comiesięcznych indywidualnych 
turniejów rankingowych, w części równej przynajmniej 80% opłat, tworzą tzw. 
gwarantowaną pulę nagród pieniężnych, wypłacanych po zakończeniu sezonu zawodnikom 
zajmującym pierwszych dwanaście miejsc w Rankingu Indywidualnym Mężczyzn. Pula nagród 
w Rankingu Indywidualnym Kobiet uzależniona jest od frekwencji. W przypadku miesięcznej 
średniej zawodniczek wynoszącej maksymalnie dwanaście kobiet – zostaną przyznane cztery 
nagrody. Jeśli średnia przekroczy dwanaście uczestniczek – zostanie przyznanych sześć 
nagród. 

3. Gwarantowana pula nagród pieniężnych jest dzielona po zakończeniu sezonu pomiędzy 
zawodników zajmujących pierwsze dwanaście miejsc w Rankingu Indywidualnym Mężczyzn w 
następujących proporcjach: 

- 1. miejsce – 20% 

- 2. Miejsce – 14% 



- 3. Miejsce – 10% 

- 4. Miejsce – 8% 

- 5-8 miejsce – po 6% 

- 9-12 miejsce – po 4% 

Pozostała część puli przeznaczona jest na puchary, dyplomy i koszty własne Ligi i 
Stowarzyszenia. Decyzje o procentowym udziale wysokości nagród w Rankingu 
Indywidualnym Kobiet, podejmie Zarząd po rozegraniu sześciu indywidualnych turniejów. 

 

§15 

1. Pula nagród w rozgrywkach Drużynowych pochodzi w całości z: 

a. Wpisowego od drużyny w wysokości 350 zł od każdej drużyny za sezon, 

b. Wykupionych licencji w wysokości 40 zł za sezon od osoby, 

c. Ewentualne dodatkowe nagrody rzeczowe za poszczególne rankingi we wszystkich 
szczeblach rozgrywek drużynowych i indywidualnych Ligi będą przyznawane na 
zakończenie sezonu uchwałą Zarządu Ligi, o ile zostaną pozyskane na ten cel 
odpowiednie środki. 

§16 

Kary 
 

1. Drużyna, w której w czasie rozgrywania meczu w rozgrywkach drużynowych Ligi wystąpił 
zawodnik nieuprawniony – według przepisu §10 ust. 1-4 – lub, która nie przystąpiła do 
rozegrania meczu danej kolejki Ligi w terminie podstawowym z własnej winy – zostaje 
automatycznie ukarana walkowerem. 

2. Drużyna może zostać ukarana przez Zarząd Ligi walkowerem także w przypadku 
powtarzających się skarg i protestów drużyn przeciwnych, również dotyczących jej 
pojedynczych zawodników. 

3. Pierwszy walkower drużyny w sezonie, niezależnie od przesłanek i przyczyn jego przyznania, 
poza stratą punktów, nie powoduje innych skutków dyscyplinarnych względem drużyny. 

4. Drugi walkower w sezonie, poza skutkami dyscyplinarnymi w postaci straty punktów, powoduje 

nałożenie względem drużyny kary finansowej w postaci wypłacenia jej na koniec sezonu 

jedynie 50% kwoty należnej z nagrody finansowej (jeśli taka przysługuje drużynie). 

5. W przypadku przyznania trzeciego walkowera drużyna jest automatycznie zdyskwalifikowana 
i wykluczona z klasyfikacji. 

6. Drużyna, która wycofa się lub zostanie zdyskwalifikowana i wykluczona z Ligi zostaje 
automatycznie usunięta z rankingów Ligi, a same rankingi zweryfikowane w następujący 
sposób: 

a. W Rankingu Drużynowym – usunięta zostaje drużyna oraz wszystkie uzyskane przez 
nią wyniki w dotychczas rozegranych meczach. 

b. W Rankingu Najwszechtronniejszego Zawodnika Ligi – zostają usunięci zawodnicy 
drużyny opuszczającej Ligę oraz wszystkie uzyskane przez nich wyniki. 

§17 
 

1. W rozgrywkach drużynowych Ligi Zarząd ma prawo nałożyć na zawodnika karę za każde 
naruszenie przepisów Regulaminu, a w szczególności za: 

a. Dokonanie celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek Ligi, w tym 
celowego oszustwa w protokole spotkania, 



b. Niesportowe zachowanie, tj. umyślne zakłócanie meczu, uniemożliwiające 
koncentrację innym graczom – zarówno przeciwnej, jak i swojej drużyny, 

c. Nie rozegranie pojedynku, do którego zawodnik został zgłoszony 

d. Głośne wykłócanie się, groźby, wulgarne zachowanie, próby rękoczynów, 
zdejmowanie elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, wszelkie 
niebezpieczne zachowania, wyładowywanie złości na automacie do gry lub innych 
sprzętach oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych zasad zachowania. 

2. W zależności od wagi wykroczenia, Zarząd Ligi ma prawo nałożyć na zawodnika karę – 
począwszy od pisemnej nagany lub kary zawieszenia w jednym meczu, poprzez karę 
zawieszenia w kilku meczach lub do końca danej rundy rozgrywek, po karę skreślenia 
zawodnika ze składu drużyny oraz wykluczenia z członkostwa Ligi. W przypadku 
wykluczenia zawodnika z rozgrywek, straci on wszystkie osiągnięcia indywidualne. 

3. Zarząd Ligi ma prawo podejmować decyzje o nałożeniu kar finansowych – co wynika z §2 ust. 
2.ppkt.j Regulaminu. Za uszkodzenie automatu do gry oraz innych sprzętów znajdujących się 
w miejscu rozgrywania zawodów oraz w jego otoczeniu, zostaje nałożona kara finansowa do 
wysokości powstałych szkód, kosztów naprawy, itp. Niezapłacenie kary skutkuje 
wykluczeniem z dalszych rozgrywek. Zawodnik zdyskwalifikowany nie powinien przebywać 
przez okres dyskwalifikacji w miejscu rozgrywania zawodów. 

4. Podstawą wymierzenia kary jest pisemny protest, do którego treści Zarząd Ligi ma prawo 
żądać dodatkowych wyjaśnień – również na piśmie. 

5. Każdy protest jest rozpatrywany przez Zarząd Ligi oddzielnie, a decyzja o karze jest 
każdorazowo podejmowana po wysłuchaniu stron, świadków stron oraz przejrzeniu 
ewentualnych dowodów. 

6. Zarząd Ligi ma obowiązek rozpatrywać protesty od drużyn i zawodników w terminie 
najpóźniej 14 dni od daty wpłynięcia protestu. 

7. Od decyzji i uchwał Zarządu Ligi dotyczących rozpatrywanych protestów przysługuje 
odwołanie do samego Zarządu Ligi, składane najpóźniej 14 dni od ich wydania, które Zarząd 
Ligi rozpatruje w pełnym składzie osobowym w terminie 14 dni od wpłynięcia odwołania. 

8. Od decyzji i uchwał Zarządu Ligi dotyczących rozpatrywania protestów przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, składane najpóźniej 
14 dni od ich wydania. Natomiast Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma 
14 dni na rozpatrzenie odwołania od terminu wpłynięcia odwołania. 

 

§18 
 

1. W rozgrywkach indywidualnych, na zawodnika winnego naruszenia przepisów Regulaminu, a 
w szczególności popełnienia jednego lub kilku wymienionych niżej wykroczeń: 

a. Dokonania celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek indywidualnych 
Ligi, w tym celowego oszustwa w rozpisce drabinki turniejowej, sfałszowania wyniku 
pojedynku lub inny podobny sposób, 

b. Niesportowego zachowania, tj. umyślnego zakłócania przebiegu meczu, 
uniemożliwiającego koncentrację zawodników, 

c. Nierozegranie pojedynku, do którego zawodnik został zgłoszony, 

d. Głośne wykłócanie się, groźby, wulgarne zachowanie, próby rękoczynów, 
zdejmowanie elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, wszelkie 
niebezpieczne zachowania, wyładowywanie złości na automacie do gry lub innych 
sprzętach oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych zasad zachowania. 

2. Zarząd Ligi, na wniosek Komisji Sędziowskiej turnieju nakłada karę dyscyplinarną w postaci 
nagany, co skutkuje odjęciem 20 punktów zdobytych w rozgrywkach indywidualnych oraz 
wykluczeniem zawodnika z turnieju, podczas którego nastąpiło przewinienie. Przy kolejnym 
przewinieniu następuje dyskwalifikacja zawodnika na 12 miesięcy. Za uszkodzenie automatu 
do gry oraz innych sprzętów znajdujących się w miejscu rozgrywania zawodów oraz w jego 



otoczeniu, zostaje nałożona kara finansowa do wysokości powstałych szkód, kosztów 
naprawy, itp. Niezapłacenie kary skutkuje wykluczeniem z dalszych rozgrywek. Zawodnik 
zdyskwalifikowany nie powinien przebywać przez okres dyskwalifikacji w miejscu 
rozgrywania zawodów. 

3. Komisję Sędziowską turnieju indywidualnego tworzy zawsze 3-5 zawodników, wybranych 
przed jego rozpoczęciem w drodze losowania spośród grających zawodników lub spośród 
zawodników, którzy wyrażają chęć objęcia funkcji sędziego danego turnieju. 

4. Zawodnicy Ci mają obowiązek uważnego obserwowania pojedynków, bieżącego 
rozpatrywania protestów, orzekania fauli oraz ewentualnego składania wniosków do Zarządu 
Ligi o nałożenie kar dyscyplinarnych na zawodników winnych przewinienia. 

5. Zawodnik znajdujący się pod wyraźnym wpływem alkoholu nie ma prawa przystępować do 
pojedynków, tak w indywidualnych, jak i drużynowych rozgrywkach Ligi i automatycznie 
przegrywa swoje pojedynki walkowerem. 

6. Zawodnik zawieszony w rozgrywkach indywidualnych Ligi ma prawo uczestniczyć w 
rozgrywkach drużynowych Ligi. 

 

§19 

System Gry 
 

1. Wszystkie pojedynki singlowe w meczach rozgrywek drużynowych Ligi obowiązkowo 
rozgrywane są w systemie 501 double-out (d.o.) do dwóch wygranych legów, a pojedynki 
deblowe w systemie 701 double-out. 

2. W meczach drużynowych Ligi obowiązuje następująca kolejność pojedynków: 

a. Pojedynki 1-4 single 501 d.o.: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, gdzie cyfry oznaczają odpowiednich 

zawodników składu podstawowego drużyny gospodarzy, a litery – zawodników drużyny 

przeciwnej (według kolejności wynikającej z protokołu meczowego), 

b. Pojedynek 5 – debel 701 d.o. – ze względów taktycznych kapitanowie obydwu drużyn 
mają prawo podać skład debla tuż przed jego rozegraniem, z tym, że w ostatnim 
deblu mogą wystąpić tylko zawodnicy, którzy nie rozgrywali pierwszego debla. 

c. Pojedynki 6-9 – single 501 d.o. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C 

d. Pojedynek 10 – debel 701 d.o. 

3. Kolejność rozgrywania pojedynków w meczu może ulec zmianie tylko za zgodą kapitanów 
obydwu drużyn. 

4. Wszystkie pojedynki w turniejach indywidualnych Ligi obowiązkowo rozgrywane są w 
systemie 501 double-out do dwóch wygranych Legów, zgodnie z rozpiską drabinki 
turniejowej. 

5. Pojedynki deblowe rozgrywane są na jeden licznik systemem 701 double-out. 

§20 

Początek Meczu 
 

1. Kapitan drużyny uczestniczącej w meczu, wyznacza przed jego rozpoczęciem zawodników 
podstawowych w liczbie czterech oraz zawodników rezerwowych w dowolnej liczbie, z 
zastrzeżeniem §6 ust. 1 i 2 i wpisuje ich w odpowiedniej kolejności do protokołu meczu. 
Kolejność ta nie może zostać zmieniona w trakcie meczu. 

2. Ze względów taktycznych kapitanowie drużyn mają prawo podać składy debli tuż przed ich 
rozegraniem, z tym, że w ostatnim deblu mogą wystąpić tylko zawodnicy, którzy nie 
rozgrywali pierwszego debla. 

3. Obydwie drużyny powinny stawić się w miejscu planowanego meczu na co najmniej 15 minut 
przed ustalonym terminem jego rozpoczęcia. 



4. Drużyna gospodarzy powinna udostępnić drużynie gości elektroniczny automat dartowy do 
treningu na co najmniej 15 minut przed ustalonym terminem rozpoczęcia meczu. 

5. Zarząd Ligi dopuszcza rozpoczęcie i rozegranie meczu w minimum 3-osobowym składzie. 

6. Maksymalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 30 minut od planowanego terminu 
rozpoczęcia meczu (45 minut od obowiązkowego czasu stawienia się na miejsce gry). 
Drużyna, która po upływie tego czasu nie stawi się w miejscu rozgrywania meczu i nie 
rozpocznie meczu lub stawi się w składzie mniejszym niż 3-osobowy, automatycznie 
przegrywa mecz walkowerem. 

7. Drużyna, która rozegra mecz w minimalnym składzie, przegrywa walkowerem dwa pojedynki 
singlowe i jeden pojedynek deblowy. 

8. Drużyna powinna przebywać w miejscu rozgrywania meczu w pełnym składzie, od momentu 
jego rozpoczęcia, aż do zakończenia. 

9. Zawodnik, który po rozpoczęciu spotkania spóźnia się i nie rozpocznie swojego pojedynku po 
upływie 5 minut od zakończenia poprzedniego pojedynku – przegrywa go walkowerem. 

§21 
 

1. Jeśli oba zespoły stawią się do gry w wyznaczonym miejscu i czasie oraz w wymaganym 
składzie, kapitanowie dokonują wzajemnego sprawdzenia uprawnień zawodników obu 
drużyn do uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych Ligi. 

2. W tym celu obaj kapitanowie sprawdzają kopie protokołów zgłoszeń drużyn do Ligi. 

3. Zawodnik nieuprawniony, który nie spełnia wymogów Regulaminu wyszczególnionych w §9 
ust. 1-5, nie może wystąpić w meczu pod rygorem kary walkowera dla drużyny. 

4. Po stwierdzeniu prawidłowości składów drużyn przez kapitanów, drużyny mogą przystąpić do 
rozgrywania meczu. 

5. O kolejności rzutów w pierwszym i w każdym nieparzystym legu w pojedynkach meczu 
drużynowego oraz w turnieju indywidualnym, decydują rzuty do środka tarczy (kto 
bliżej). Rzuty do środka tarczy rozpoczyna gospodarz meczu drużynowego lub osoba 
pierwsza wyczytana na rozpisce turniejowej w turnieju indywidualnym.  

§22 

Zmiany i Przerwy 
 

1. Kapitanowie drużyn mogą dokonywać zmian w składach drużyny dopiero po rozegraniu 
pierwszych czterech pojedynków singlowych. 

2. Zarząd Ligi dopuszcza maksymalnie cztery zmiany w trakcie rozgrywania meczu. 
Dokonywanie zmian powrotnych jest niedozwolone. 

3. Zabronione są zmiany zawodników w trakcie rozgrywania pojedynku – zawodnik, który 
rozpoczął pojedynek, musi go dokończyć. 

4. Zawodnik zmuszony ważnymi powodami osobistymi do przerwania meczu (lub turnieju 
indywidualnego) i opuszczeniu miejsca jego rozgrywania na czas dłuższy niż 5 minut, ma 
obowiązek zgłoszenia tego faktu kapitanom obu drużyn (lub Komisji Sędziowskiej turnieju). 
W tym wypadku, następne pojedynki, do których został wytypowany, zostają przełożone do 
czasu jego powrotu. Przerwa nie może być dłuższa niż 60 minut. Gdy zawodnik nie zgłosi 
prawidłowo faktu opuszczenia miejsca rozgrywania meczu (lub turnieju) lub nie powróci po 
upływie 60 minut – jego następne pojedynki, do których został wytypowany, zostają 
zweryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników. 

5. Każda z drużyn rozgrywających mecz ma prawo do jednej 5-minutowej przerwy technicznej w 
dowolnym jego momencie – po zakończeniu jednego z pojedynków. 



§23 

Kanon Zachowań 
 

1. Za zapewnienie sportowej atmosfery w trakcie pojedynku odpowiedzialni są na równi 
zawodnicy biorący udział w pojedynku. Za wyegzekwowanie należytej atmosfery w 
drużynach odpowiedzialni są kapitanowie drużyn. 

2. Podczas rozgrywania pojedynków niedopuszczalne jest wywieranie przez zawodników oraz 
przez publiczność jakiejkolwiek presji psychicznej bądź fizycznej na przeciwniku, w 
szczególności: 

a. Wszelkie formy antydopingu, takie jak: głośne rozmowy, komentarze i okrzyki, 

b. Sugerowanie pomyłek 

c. Celowe przeszkadzanie w oddawaniu rzutów 

d. Inne działania dekoncentrujące zawodników w momencie oddawania rzutów 

3. Zawodnik przygotowujący się do oddania rzutów może poprosić o zachowanie spokoju przez 
innych uczestników pojedynku oraz publiczność. Zastosowanie się do tej prośby jest 
obowiązkowe. Za jej wyegzekwowanie odpowiedzialny jest właściciel klubu lub kapitan 
gospodarzy – jeśli prośba dotyczy publiczności, bądź kapitan drużyny przeciwnej, jeśli prośba 
zawodnika dotyczy drużyny przeciwnej. 

4. W przypadku niespełnienia prośby danego zawodnika, zawodnik bądź drużyna, która pada 
ofiarą niesportowej atmosfery podczas rozgrywek może złożyć natychmiastowy protest. 

§24 

Protesty i Faule 

1. Kapitan drużyny ma prawo zgłosić zastrzeżenia do meczu lub jego części w formie protestu. 

2. Każdy protest dotyczący jakichkolwiek nieprawidłowości regulaminowych, mających miejsce 
podczas meczu, musi być podniesiony w części protokołu meczu, przeznaczonej na protesty – 
na obu protokołach danego meczu, podczas jego trwania lub tuż po jego zakończeniu. 

3. Fakt złożenia protestu i jego przyczyna muszą być potwierdzone podpisem kapitana drużyny 
przeciwnej, bez względu na to, czy uznaje on protest za słuszny czy nie, pod rygorem kary 
walkowera. 

4. Kapitan drużyny składającej protest powinien złożyć do Komisji Regulaminowej jego 
szczegółowe uzasadnienie pisemne, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu. 

5. Mimo złożenia protestu mecz musi być kontynuowany aż do rozstrzygnięcia, chyba, że 
uniemożliwiają to przyczyny obiektywne (wadliwie działająca maszyna i brak możliwości jej 
wymiany, niemożność rozgrywania pojedynków z powodu braku warunków). 

6. Protesty w trakcie pojedynków są rozpatrywane tylko wtedy, gdy nie został wykonany 
następny rzut lub inna czynność, mająca wpływ na wynik lega – leg wtedy zostaje przerwany. 

7. Kapitanowie obu drużyn (lub Komisja Sędziowska turnieju indywidualnego) rozpatrują 
natychmiast taki protest i informują zainteresowane strony o podjętych decyzjach. W ich 
następstwie leg jest kontynuowany, rozpoczyna się na nowo lub jedna ze stron przegrywa go 
walkowerem. 

8. Faulami w trakcie rozgrywania pojedynku są: 

a. Przekroczenie (nastąpienie) linii rzutów – w zależności od sposobu jej umieszczenia 
na podłożu, 

b. Oddanie rzutu poza kolejnością, tj. po przekroczeniu zera poprzednią lotką, 

c. Celowe przeciąganie czasu gry, 

d. Niesportowe zachowanie 



9. Faule orzekane są przez kapitanów drużyn (lub Komisję Sędziowską turnieju indywidualnego), 
po zgłoszeniu przez zawodnika lub zawodników jednej drużyny faktu ich popełnienia przez 
zawodnika lub zawodników drużyny przeciwnej. 

10. Przy zgłoszeniu drugiego faulu w jednym legu, kapitanowie drużyn (lub Komisja Sędziowska 
turnieju indywidualnego), obowiązkowo informują zawodnika lub zawodników o 
konsekwencjach popełnienia trzeciego faulu, tj. automatycznym przegraniu danego lega 
walkowerem. 

11. Zawodnik, który podczas rozgrywania swojego pojedynku, stoi na linii i pali papierosa/ 
spożywa alkohol, automatycznie przegrywa tego lega, niezależnie od wskazań liczników. 

§25 

Pole Gry 
 

1. Linia rzutu powinna być wyraźnie zaznaczona i umieszczona na podłodze, równolegle do 
płaszczyzny tarczy elektronicznego automatu dartowego, w odległości dokładnie 237 cm od 
płaszczyzny tarczy. 

2. Centralne pole tarczy, tzw. „bull’s-eye (50 pkt.), powinno znajdować się dokładnie na 
wysokości 173 cm nad płaszczyzną podłoża. 

3. Prawidłowe położenie linii rzutu względem płaszczyzny tarczy przy założeniu właściwej 
wysokości pola centralnego można sprawdzić, mierząc taśmą mierniczą długość przekątnej, 
rozciągającą się między polem centralnym a początkiem linii rzutu – prawidłowa odległość 
między tymi punktami zawsze wynosi 293 cm. 

§26 

Rzuty i Przełączenia 
 

1. Za gotowość elektronicznego automatu dartowego do gry odpowiada zawodnik stojący na 
linii rzutów (również rozpoczynający lega) – on też ponosi wszelkie konsekwencje 
popełnionych błędów, z niezaliczeniem rzutów oraz w ich wyniku przegrania lega 
walkowerem włącznie. 

2. Każdy zawodnik w jednej rundzie rzutów ma prawo oddać 3 rzuty, chyba, że przekroczy zero 
(„bust”) lub zakończy lega wcześniejszym rzutem. 

3. Po oddaniu swoich rzutów zawodnik musi bezzwłocznie wyjąć swoje lotki tkwiące w tarczy 
oraz powinien przełączyć automat na licznik przeciwnika. Nie jest to obowiązkiem, ale 
przejawem postawy fair-play. 

4. Dopuszczalne jest odbijanie swoich rzutów lub przełączenie swojego licznika przez zawodnika 
bez oddawania rzutu ze względów taktycznych. 

5. Lotka, która nie dotknie automatu do gry, a wypadnie za linię rzutu nie jest uznawana jako 
rzut oddany. 

6. W przypadku, gdy automat dartowy nie zalicza lotki kończącej lega, tj. tkwiącej w tarczy w 
odpowiednim polu „double” lub „bull’s-eye”, rzut jest uznany za ważny, bez względu na 
wskazanie automatu. 

7. Dobijanie lotek niezaliczonych, a tkwiących w tarczy, również dobicie nieumyślne, jest 
zabronione i skutkuje automatycznie przegraniem lega. 

8. Zawodnik, którego lotka tkwi w tarczy, a automat jej nie zaliczył, ma obowiązek najpierw 
odbić pozostały rzut (rzuty), a dopiero później wyjąć lotkę (lotki) z tarczy. 

9. Rzuty oddane na nieprzełączoną tarczę są ważne – co oznacza, że zawodnik, który oddał rzuty na 
nieprzełączoną tarczę, ma prawo rozgrywać swojego lega dalej, tj. może przełączyć tarczę 



na swój licznik, ale ma prawo oddać tylko pozostałe rzuty (albo wcale, jeśli wykonał już 3 
rzuty), następnie odbić pozostały rzut (rzuty), a dopiero wtedy wyjąc lotkę (lotki) z tarczy. 

§27 

Błędy Automatu 
 

1. Każdy pierwszy i drugi błąd zaliczenia punktu przez automat uznawane są jako nieszczęśliwe 
zrządzenia losu. 

2. Nieuznawane jako błędy zaliczenia punktów przez automat są przypadki, gdy rzucona lotka 
odbije się od innej lotki, tkwiącej już w tarczy, utkwi w tarczy, a automat zaliczy punkty za 
lotką poprzednio tkwiącą w tarczy lub w ogóle nie zaliczy punktów. Rzut taki jest uznawany 
za ważny. 

3. W przypadku trzeciego, ewidentnego błędu zaliczenia punktów przez automat, leg ten 
zostaje unieważniony i jest rozegrany od początku bez względu na wcześniejsze wskazania 
liczników. 

4. Decyzje o przerwaniu i unieważnieniu lega z powodu powtarzających się błędów w zaliczeniu 
punktów przez automat podejmują zgodnie kapitanowie obu drużyn lub Komisja Sędziowska. 

§28 

Zakończenie Lega 
 

1. Lega w pojedynku indywidualnym (singlowym) wygrywa zawodnik, który w regulaminowej 
liczbie rund (maksymalnie 15): 

a. Sprowadzi w dowolnym momencie swój licznik do zera, ostatnią lotkę umieszczając 
w odpowiednim polu „double”, 

b. Sprowadzi w ostatniej, 15-tej rundzie stan swojego licznika poniżej 51 punktów, 
podczas gdy jego przeciwnikowi się to nie uda, 

c. Jeśli obaj zawodnicy po zakończeniu ostatniej, regulaminowej 15-tej rundy 
sprowadzili stan swoich liczników poniżej 51 punktów lub na licznikach obydwu 
zawodników jest więcej niż 51 punktów, o wygraniu lega decydują rzuty losowe do 
centralnego pola tarczy. 

2. W pojedynku deblowym lega wygrywa debel, który 

a. Szybciej zakończy rywalizację w regulaminowej liczbie rund (maksymalnie 20), zerując 
swój licznik w dowolnym momencie, kończąc w odpowiednim polu „double”, 

b. W przypadku niezakończenia lega w maksymalnej liczbie rund, decydują rzuty losowe 
do centralnego pola tarczy – nie ma znaczenia jakie są wskazania liczników. 

3. Zawodnik automatycznie przegrywa lega, bez względu na wskazania liczników, gdy: 

a. Przełączy automat w sposób pozbawiający przeciwnika rzutu, 

b. Zmieni stan licznika przeciwnika – np. poprzez oddanie rzutu, 

c. Dobije, również nieumyślnie – lotkę tkwiącą w tarczy, 

d. Popełni trzeci faul w danym legu. 

§29 

Rzuty Losujące 
 

1. Rzuty losujące obowiązują również przy ustalaniu kolejności rzutów w pierwszym legu 
rozpatrywanym na turnieju indywidualnym. 

2. Jako pierwszy rzut do centralnego pola tarczy wykonuje zawsze zawodnik grający na pierwszym 

liczniku – w deblu jeden z zawodników wytypowany przez kapitana drużyny, a w przypadku 

ustalenia kolejności rzutów w turnieju indywidualnym – zawodnik wpisany wyżej 



w rozpisce drabinki turniejowej. W razie konieczności powtarzania rzutów – kolejność nie 
ulega zmianie. 

3. Oceny rzutów do centralnego pola tarczy dokonują zainteresowani zawodnicy. 

4. Do oceny rzutów do centralnego pola tarczy brane są pod uwagę lotki tkwiące w tarczy, w jej 
dowolnym miejscu (również w oponie), przy czym, jeżeli: 

a. Po oddaniu rzutu lotka nie utkwi w tarczy, zawodnik ma prawo do oddania 
następnego rzutu, z zastrzeżeniem, że zawodnik może wykonać tylko 3 rzuty z rzędu i 
jeżeli po ostatnim, trzecim rzucie lotka nie utkwi w tarczy – rzut traktowany jest jako 
trafienie w „oponę”, czyli pole zerowe. 

b. Lotka jednego zawodnika wybije z tarczy prawidłowo tkwiącą lotkę przeciwnika – 
obaj zawodnicy muszą powtórzyć swoje rzuty, bez względu na to, w którym polu 
tarczy tkwiła lotka, 

c. Lotki obu zawodników wylądują w dowolnych miejscach pól „bull’s-eye” lub „bull”, 
lub w dowolnych miejscach pól „triple” albo „double”, lub w dowolnych miejscach 
pola zerowego „opony” – ogłoszony jest remis i rzuty są powtarzane, 

d. Lotki obydwu zawodników tkwią w dowolnych polach „single” w takiej samej 
odległości od pierścienia, tzw. „pająka”, odgradzającego pole „bull”, ogłaszany jest 
remis i rzuty są powtarzane. 

5. Rzuty losujące wygrywa zawodnik, którego lotka: 

a. Prawidłowo tkwi w tarczy, w polu „bull’s-eye”, podczas gdy lotka przeciwnika tkwi w 
polu „bull” lub dalszym, żadna z jego lotek nie wbiła się; jeśli zawodnik, rzucając jako 
pierwszy, trafi w pole „bull’s-eye”, ma obowiązek wyjąć z niego lotkę, aby nie 
utrudniać trafienia przeciwnikowi, przy trafieniu w „bull” lub inne dalsze pole – lotek 
nie wolno wyjmować, 

b. Prawidłowo tkwi w tarczy, w polu „bull”, podczas gdy lotka przeciwnika tkwi w 
dalszym jej polu lub żadna się nie wbiła, 

c. Prawidłowo tkwi w tarczy, w dowolnym punktowanym polu, bliżej centralnego pola 
tarczy od lotki przeciwnika tkwiącej w innym, dalszym polu, tj. w odległości bliższej 
od pierścienia, tzw. „pająka” odgradzającego pole „bull”, 

d. Prawidłowo tkwi w tarczy, w dowolnym punktowanym polu, podczas gdy żadna z 
lotek przeciwnika nie wbiła się w tarczę. 

6. Po ogłoszeniu remisu, przy powtarzaniu rzutów, lotek tkwiących w tarczy nie wyjmuje się, 
chyba, że wszystkie lotki zawodników tkwią już w tarczy. 

7. Rzuty losujące oddawane są do skutku, tj. aż jeden z zawodników umieści swoją lotkę bliżej 
centralnego pola tarczy, z zastrzeżeniem ww. sytuacji. 

§30 

Protokół Meczu 
 

1. Protokół meczu jest jedynym dokumentem, na podstawie którego Zarząd Ligi może 
zatwierdzić wynik spotkania i uwzględnić go w oficjalnej tabeli wyników oraz przetworzyć 
zawarte w nim dane na pozostałe rankingi prowadzone w Lidze. 

2. Za prawidłowe wypełnienie protokołu meczowego odpowiadają solidarnie kapitanowie obu 
drużyn, którzy pełnią jednocześnie funkcję sędziów. 

3. Protokół każdorazowo musi być sporządzany w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej 
z drużyn. 

4. Protokół każdorazowo musi być sporządzony na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Ligi. 

5. Oba protokoły muszą być kompletne, zawierać identyczne dane i być poświadczone za 
zgodność ich treści podpisami kapitanów obu drużyn. 



§31 
 

1. Przed rozpoczęciem meczu, w protokole meczu kapitanowie obu drużyn obowiązkowo 
wypełniają następujące pola i rubryki: 

a. Numer kolejki (1. Lub 2.) 

b. Data meczu – w formacie DD.MM.RRRR (dzień, miesiąc, rok), 

c. Miejsce rozgrywania meczu – nazwa klubu drużyny gospodarzy lub nazwa innego 
lokalu, w którym rozgrywany jest mecz, 

d. Godzina rozpoczęcia meczu w formacie GG:MM (godzina, minuta), 

e. nazwy drużyn gospodarzy i gości, 

f. nazwiska kapitanów, 

g. składy obu drużyn – podstawowy skład drużyny gospodarzy od 1 do 4, podstawowy 
skład drużyny gości od A do D, a następnie nazwiska zawodników rezerwowych, 

h. oznaczenia par deblowych obu drużyn – kapitanowie mają prawo wpisać je tuż przed 
rozegraniem debli 

2. W trakcie meczu, w protokole meczowym, kapitanowie obu drużyn obowiązkowo wypełniają 
następujące pola i rubryki: 

a. Wynik pojedynku w legach – wynik końcowy danego pojedynku w legach zapisywany 
jako: 2-0, 2-1, 0-2, 1-2, 

b. Wynik pojedynku – przy zapisie 2-0 lub 2-1 w legach, w wyniku pojedynku zapisuje się 
1-0, a przy zapisie 0-2 lub 1-2 w legach, w wyniku pojedynku zapisuje się 0-1, 

c. Zmiany – kto za kogo – należy wpisać cyfry lub litery figurujące przy nazwiskach 
zmieniających się zawodników. 

3. W razie przyznania walkowera obowiązuje następujący zapis: 

a. Wynik meczu – 10-0 w przypadku walkowera na korzyść drużyny gospodarzy lub 0-10 
w przypadku walkowera na korzyść drużyny gości, 

b. Wynik meczu w legach –20-0 w przypadku walkowera na korzyść gospodarzy lub 
0-20 w przypadku walkowera na korzyść drużyny gości. 

4. Po zakończeniu meczu, w protokole meczowym kapitanowie obu drużyn mają prawo zgłosić i 
wpisać uwagi oraz protesty. Na koniec kapitanowie podpisują protokół meczu. 

5. Protokół musi być dostarczony do Zarządu Ligi przez kapitana drużyny gospodarzy bądź 
osobę przez niego upoważnioną w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu 
rozgrywek Ligi. Protokół można dostarczyć w wersji cyfrowej w dobrej jakości, tzn. Czytelny 
skan lub zdjęcie. 

6. Kapitan gospodarzy odpowiada za dalsze losy protokołu do momentu przekazania go 
Zarządowi Ligi – bez względu na to, komu go przekaże wcześniej. 

7. Niedostarczenie protokołu w wyznaczonym terminie, może nieść za sobą konsekwencje w 
postaci ukarania drużyny gospodarzy karą walkowera, nakładaną przez Zarząd Ligi, bądź inną 
karą dyscyplinarną. 

8. Wzór protokołu meczu, obowiązujący w rozgrywkach drużynowych Ligi stanowi załącznik do 

Regulaminu. 

§32 

Przepisy Końcowe 
 

1. Strój sportowy w czasie rozgrywania spotkania nie może kolidować z umowami sponsorskimi 
zawartymi przez Stowarzyszenie i Ligę. 

2. Turnieje indywidualne są bezwrzutowe. 

3. Automaty kredytują na mecze drużyny gospodarzy. 



4. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1.09.2022r. 


