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REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI 

prowadzonej przez klub sportowy działający w formie stowarzyszenia  

TORNADO – GDAŃSKA GRUPA DARTA (nr ewidencyjny 171) 

2020/2021 

1. Rozgrywki indywidualne 

I. Prolog 

1) Cztery wrześniowe turnieje (8, 15, 22 oraz 29 września 2020 r.) zaliczone będą do tzw. 

„prologu” Ligi 2020/2021 i nie będą zaliczane do klasyfikacji sezonu 2020/2021. 

2) System rozgrywek „prologu” będzie ustalany przez organizatora każdorazowo w dniu 

zawodów i będzie zależał od liczby zgłoszonych do turnieju zawodników. 

II. Liga Mistrzów 

1) Na pierwszym turnieju październikowym wyłoniona w cyklu „prologu” najlepsza 12-stka 

zawodników, tj. „Liga Mistrzów” (dalej jako LM) zostanie podzielona na cztery 3-

osobowe grupy na zasadzie: grupa A (1, 8, 12), grupa B (2, 7, 11), grupa C (3, 6, 10) oraz 

grupa D (4, 5, 9). W grupach zagrają systemem każdy z każdym, best of 5. Z Każdej grupy 

wychodzą 2 osoby i grają systemem pucharowym A1-D2, B2-C1, A2-D1, B1-C2. W 

kolejnej rundzie spotykają się zwycięzcy dwóch pierwszych meczów oraz dwóch 

pozostałych. Następnie rozgrywane jest mecz o 3-cie miejsce i finał. Mecze fazy 

pucharowej rozgrywane są systemem best of 5, a finał best of 7. 

2) Przed finałem zawodnicy, którzy nie biorą udziału w turnieju, sprzątają wolne 

stanowiska. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania konkretnego turnieju 

systemu rozgrywania LM, w szczególności poprzez zmianę liczby rozgrywanych legów 

oraz systemu gry po fazie grupowej. 

III. Liga Pretendentów 

1) Zawodnicy, którzy w cyklu „prologu” nie zakwalifikują się do najlepszej 12-stki utworzą 

„Ligę Pretendentów” (dalej jako LP) i będą równolegle rozgrywać turniej systemem 

szwajcarskim lub pucharowym do dwóch przegranych (prawa – lewa) bez rozstawień. 

Wybór formy rozgrywek należy do organizatora i uzależniony będzie od liczby graczy 

zgłoszonych do turnieju. 

2) W przypadku gry systemem drabika (prawa – lewa), markerów do pierwszych meczów 

wyznacza organizator. W kolejnych rundach liczą osoby, które na danej tarczy 

przegrały.  

3) W przypadku gry systemem szwajcarskim markerów wyznacza każdorazowo 

organizator zawodów przy założeniu, że każdy z uczestników sędziuje zawody tę samą 

lub zbliżoną ilość razy. 

4) Osobom, które bez uzgodnienia z organizatorem nie wywiążą się z obowiązku liczenia 

meczu, będą anulowane wszystkie punkty zdobyte tego dnia. 

IV. Zasady rotacji zawodników między Ligami 

1) Po każdym turnieju 4 zawodników, którzy w LM nie wyjdą ze swoich grup przechodzą 

do kolejny turniej do LP a czterech najlepszych z LP awansuje do LM. Przyjmuje się 

zasadę, iż osoby awansujące zdobywają więcej punktów od spadkowiczów. 

2) W przypadku, gdy któryś zawodników z LM nie stawi się na turnieju automatycznie 

awansuje do niej kolejny zawodnik z LP. 

Na koniec sezonu nagrodzona zostanie najlepsza ósemka sezonu oraz gracze, którzy 

zdobędą najwięcej max-ów i najwyższe zakończenie lega. 

 

2. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz turniejach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Tornado – Gdańska Grupa Darta 

Organizator zastrzega sobie prawo do niezapisania do rozgrywek zawodnika, który na 

jakimkolwiek turnieju dopuścił się napaści słownej i/ lub fizycznej w stosunku do 

innego zawodnika lub uczestnika turnieju, 
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3. Wytyczne związane z ogłoszonym stanem epidemicznym (SARS-CoV-2) 

1) Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 

zawodnikom biorącym udział w turnieju poprzez określenie zasad higieniczno – 

sanitarnych obowiązujących w miejscu rozgrywania zawodów. 

2) Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne i często dotykane. 

3) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych 

wytycznych; brak znajomości wytycznych nie zwalnia uczestnika z obowiązku 

stosowania się do nich. 

4) Uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, 

zaś organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 uczestników zawodów. 

5) Zawody organizowane są jako wydarzenia sportowe i odbywają się bez udziału 

publiczności. 

6) Przed wejściem na salę zawodów odbywa się obowiązkowa kontrola temperatury dla 

wszystkich uczestników zawodów. Uczestnicy, którzy mają temperaturę ciała powyżej 

37,5 ºC nie mają prawa wejść na salę zawodów. 

7) Zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając miejsce 

wydarzenia sportowego. 

8) W związku z ograniczaniem kontaktów, uścisk dłoni zostaje zastąpiony ukłonem w 

stronę przeciwnika oraz markera. 

9) Po zakończonych zawodach każdy z uczestników obowiązkowo dezynfekuje ręce 

środkiem udostępnionym przy wejściu. 

10) Przed przystąpieniem do zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania 

Kwestionariusza uczestnika zawodów, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

11) W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika zawodów, 

organizator ma obowiązek udostępnić Kwestionariusz uczestników zawodów 

odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (zgodnie 

z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w tracie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-

organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-

cov-2-w-polsce). 

12) Organizator przechowuje dane, o których mowa w lit. i. powyżej przez dwa tygodnie 

od dnia rozegrania turnieju. 

13) Zawodnicy grający przy tarczach oraz oczekujący na swoje gry, siedzący przy stolikach, 

nie muszą mieć założonych maseczek, zaś zawodnicy przemieszczający się po sali gier 

muszą mieć założone maseczki. 

14) Organizator na bieżąco monitoruje aktualną sytuację epidemiczną związaną z 

wyodrębnieniem stref żółtej i czerwonej jako obszarów z dodatkowymi obostrzeniami. 

Aktualne obostrzenia związane ze strefami znajdują się na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-

powiatow. 

15) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
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