ANEKS do REGULAMINU
POLSKIEJ ORGANIZACJI DARTA
Stan na dzień 01.09.2016
I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich zawodach darta, organizowanych przez PDO Partner
pod patronatem POD.
1. POD wprowadza jednolity Regulamin, obowiązujący w turniejach organizowanych bądź objętych
patronatem przez POD w sezonie 2016/2017 .
2. Udział w turnieju w dowolnym charakterze – np. zawodnika, sędziego, trenera itp. – oznacza
przyjęcie niniejszego Regulaminu do wiadomości i stosowania .
II. ZAWODNIK, DRUŻYNA, KLUB
1. Zawodnik - osoba posiadająca licencję sportową POD zwana dalej Zawodnikiem licencjonowanym.
2. Lista zawodników licencjonowanych
a) POD prowadzi i aktualizuje listę zawodników licencjonowanych.
b) PDO Partner ma prawo nie wydać licencji zawodniczej osobie, której postawa lub działanie wpływa
na szkodę POD,WDF,PDC,EDF,FECS. Od tej decyzji osoba, której nie została wydana licencja może się
odwołać pisemnie do organizatora rozgrywek. Decyzja organizatora jest ostateczna. Czas
rozpatrywania odwołania wynosi 7 dni.
4. Kategorie wiekowe
a) W zawodach rozgrywanych w kategoriach wiekowych mogą występować zawodnicy, którzy kończą
określoną w regulaminie zawodów liczbę lat w roku rozpoczęcia rozgrywania imprezy i młodsi.
b) W imprezach wielostopniowych lub wieloetapowych za datę rozpoczęcia imprezy przyjmuje się datę
rozpoczęcia stopnia (etapu) finałowego.
5. Obowiązki zawodników
a) Wszyscy zawodnicy / drużyny, zgłaszając chęć udziału w turniejach, wyrażają zgodę na:
 respektowanie niniejszego regulaminu oraz dodatkowych przepisów, wprowadzonych przez
organizatora turnieju, nie stojących w sprzeczności z niniejszym regulaminem;
 stosowanie się do wymogów organizatorów turnieju, w tym - wyrażenie zgody na
wykonywanie zdjęć, udział w wywiadzie prasowym, radiowym czy telewizyjnym, grę
w koszulce sponsora lub z logo sponsora w całym lub określonym etapie turnieju itp.;
 publikacje danych osobowych (imienia i nazwiska)
 nazwy i lokalizacji klubu macierzystego na potrzeby wyników i tabel sportowych.
 za celowe szkody na sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia turnieju odpowiada sprawca
danego zdarzenia.
b) Zawodnik ma obowiązek poinformowania organizatora o każdorazowej zmianie przynależności
klubowej oraz zmianie innych, istotnych dla działalności sportowej danych osobowych.
6. Drużyna macierzysta zawodnika - zespół w składzie, którego zawodnik jest aktualnie zgłoszony do
rozgrywek.
8. Mecz ligowy/ mecz drużynowy – mecz między dwiema drużynami ligi.
9. Set – mecz indywidualny, deblowy lub czwórek, rozgrywany w ramach meczu drużynowego.
10. Kapitan drużyny
a) Prawem i obowiązkiem Kapitana drużyny jest:
 występowanie w imieniu drużyny,
 zapewnienie dyscypliny w drużynie;
b) W przypadku nieobecności Kapitana, jego obowiązki przejmuje Zastępca Kapitana.
12. Stroje zawodników / drużyn
Zawodnicy nie mogą podczas zawodów nosić strojów reklamujących produkt (produkty) pozostające
w konkurencji komercyjnej do produktu (produktów) reklamowanych przez sponsora / sponsorów
turnieju, o ile zastrzeżenie tego typu zostało podane przez organizatora w regulaminie zawodów.
III. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU TURNIEJÓW
1. Zgłoszenie
a) Termin i sposób zgłoszeń do udziału w danym turnieju określa Organizator turnieju.

b) Organizator ma prawo wprowadzenia wcześniejszych zapisów pod warunkiem ogłoszenia tego faktu
w komunikacie o turnieju, z podaniem sposobu zgłoszeń (zgłoszenia telefoniczne, faxem, listowne,
e-mail`em, inne).
c) Jeżeli Organizator przewiduje otwarcie listy uczestników bezpośrednio przed turniejem, zgłoszenie
równoznaczne jest z rejestracją na liście startowej.
2. Rejestracja na liście startowej
a) Zawodnik (drużyna), chcący wziąć udział w zawodach, ma obowiązek osobiście potwierdzić udział w
turnieju bezpośrednio przed jego rozpoczęciem (niezależnie od faktu przyjmowania przez Organizatora
wcześniejszych zgłoszeń).
b) Rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej .
c) Zawodnik (drużyna), który z powodów niezależnych od organizatora nie potwierdził udziału
w zawodach przed rozpoczęciem losowania, traci prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej.
3. Wpisowe / opłata startowa
a) Niestawienie się zawodnika do pojedynku w dowolnej fazie zawodów nie daje prawa do pełnego
bądź częściowego zwrotu wpisowego.
b) Zawodnik wykluczony z turnieju z powodów dyscyplinarnych, nawet jeśli nie rozpoczął pierwszego
pojedynku w turnieju, nie ma prawa do zwrotu opłaty turniejowej i nie otrzymuje punktów do
rankingu.
4. Odmowa rejestracji
Organizator turnieju ma obowiązek honorowania decyzji POD dotyczących jednorazowego,
okresowego lub stałego wykluczenia danej osoby z udziału w imprezach sportowych darta, którym
patronuje.
5. Losowanie
Losowanie powinno odbywać się niezwłocznie po zamknięciu potwierdzonych zapisów do turnieju.
6. Rozstawienie
Organizator turnieju może dokonać rozstawienia zawodników uczestniczących w turnieju, przyjmując
za całość stosowaną drabinkę turniejową. Począwszy od sezonu 2016/2017 wprowadzono jednolite
rozstawienia turniejowe dla 16, 32 i 64 zawodników. Do losowania stosuje się zasadę : ilość
zawodników w turnieju = ilości losów ( np. 50 zawodników – drabinka na 64 – losy z numerami – 150). Oprogramowanie turniejowe, poprawnie rozstawiające i losujące po grupach, do pobrania TUTAJ
V. GRA
1. Wezwanie do gry
a) Wyczytanie zawodników do pojedynku jest pierwszym wywołaniem.
b) Po zgłoszeniu sędziemu zawodów przez zawodnika (kapitana drużyny) braku na polu gry
przeciwnika przez 5 minut (drużyny przeciwnej) następuje drugie wywołanie.
c) Zawodnik (drużyna), który nie zgłosi się na pole gry w ciągu 5 minut po drugim wywołaniu,
przegrywa walkowerem dany pojedynek.
2. Ustalanie kolejności gry
a) Zawodnik, który wygrał rzuty na bulls-eye decyduje, kto rozpoczyna lega
b) W meczach drużynowych rzuty na bulls-eye wykonuje dowolny zawodnik zespołu, biorący udział
w rozpoczynającym się meczu jako zawodnik składu podstawowego.
3. Przebieg gry
a) Każdy zawodnik ma prawo do 3 rzutów w jednej kolejce, o ile wcześniej nie zakończy lega bądź nie
przekroczy zera (bust).
b) Lotka rzucona uznana jest za ważną i nie może być powtórnie rzucona.
c) Na polu gry podczas pojedynku mogą przebywać jedynie zawodnicy toczący pojedynek oraz –
w przerwach miedzy rzutami - sędzia.
e) Zawodnikowi oddającemu rzuty nie wolno:
 wykonywać rzutów w kierunku tarczy po „furze”
4. Zwycięzca lega (dotyczy Polskiej Ligi Steeldarta)
a) Zwycięzcą lega jest zawodnik, który w regulaminowej liczbie kolejek(15 kolejek):
 sprowadzi stan swojego licznika do zera punktów.
 sprowadzi stan swojego licznika poniżej 51 punktów w 15 kolejkach, podczas gdy jego
przeciwnikowi się to nie udało (rozgrywki ligowe)

W innym przypadku wykonywane są rzuty na bulls-eye, które decydują o wyniku lega. Kolejność
rzutów jest taka, jak podczas podstawowego przebiegu lega i ulega zmianie przy ewentualnej
powtórce rzutów – przy remisie.
5. Trening
a) Gry treningowe nie mogą zakłócać przebiegu zawodów.
b) W trakcie trwania zawodów rzuty treningowe mogą się odbywać tylko na wyznaczonej tarczy.
c) Oddawanie rzutów treningowych pomiędzy kolejnymi legami przez zawodników rozgrywających
pojedynek jest zabronione (zgodnie z pkt 2).
VI. SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Organizator zawodów ustala skład ekipy sędziowskiej oraz wyznacza Sędziego Głównego zawodów.
2. Kanon zachowań
Za zapewnienie sportowej atmosfery w meczu odpowiedzialni są na równi zawodnicy biorący udział w
pojedynku. Za wyegzekwowanie należytej atmosfery w drużynach odpowiedzialni są kapitanowie
drużyn.
Zabrania się niesportowego dopingu i zachowania lub zwracania uwag przez osoby kibicujące w
stosunku do przeciwnika (drużyny przeciwnej).
Na wniosek Sędziego, Organizator powinien usunąć z miejsca zawodów osoby naruszające kanon
zachowań.
3. Protesty
a) W wypadku wniesienia protestu gra, podczas której zaistniała przyczyna do złożenia protestu, musi
zostać przerwana.
b) Protest ma prawo zgłosić wyłącznie zainteresowany zawodnik bądź kapitan drużyny.
c) Zawodnik bądź drużyna, wobec której składany jest protest, musi być poinformowana o fakcie
złożenia protestu przed jego rozpatrzeniem.
d) Adresat protestu (sędzia, sędzia główny) ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć protest
i poinformować zainteresowanych o podjętych decyzjach.
4. Kary
Za nieprzestrzeganie regulaminu sędzia zawodów może ukarać zawodnika jedną z kar:
 ostrzeżenie;
 przyznanie lega lub meczu przeciwnikowi;
 wykluczenie z dalszych gier;
 dyskwalifikacja w zawodach z pozbawieniem zdobytych do chwili dyskwalifikacji punktów
i nagród. Dalsze decyzje podejmuje Zarząd POD.
5. Nagrody i trofea
a) Wszystkie nagrody oraz trofea wręczane są zawodnikom podczas ceremonii zakończenia zawodów,
z udziałem organizatorów i sponsorów zawodów.
b) Jeśli zwycięzca bądź laureat zawodów jest nieobecny podczas ceremonii zakończenia, nagrody
ulegają przepadkowi (istnieje możliwość odebrania wcześniej nagrody w wysokości 50% wartości
nagrody).
c) Trofea przechodnie muszą być zwrócone przez triumfatorów poprzedniej edycji danej imprezy
w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
6. Sędzia zawodów czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów (zgodnym z obowiązującymi
regulaminami POD) i do niego należą interpretacje spraw spornych.
7. Od decyzji sędziego w trakcie zawodów nie ma odwołania.
VII. INTERPRETACJA REGULAMINU
1. O interpretacji niniejszego regulaminu decyduje organizator rozgrywek.
2. Podczas zawodów osobą upoważnioną do interpretacji regulaminu jest Sędzia Główny zawodów.
Decyzje Sędziego Głównego w tym zakresie są ostateczne.
3. PDO Partner zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, na bazie doświadczeń
wynikających z praktyki turniejowej
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