
 

 

 

Regulamin Mistrzostw Piekar Śląskich w Darcie Elektronicznym 

 

I. Cel :  

– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, 

– upowszechnianie i popularyzacja darta 

 

II. Organizator:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich  

 

III. Termin i miejsce:  

 Sobota 11 grudnia od godz. 9.00 

 Salka konferencyjna MOSIR Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3  

 

IV. Uczestnicy  i zasady udziału :  

Wydarzenie jest imprezą ogólnodostępną, udział mogą brać wszyscy chętni od 16 roku życia.  

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach 

sportowych oraz brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu oraz wypisanie oświadczenia 

 

V. Zasady uczestnictwa i kategorie wiekowe:  

Kategorie wiekowe:  

 

      1.  W turnieju mogą brać udział osoby od 16 roku życia.  

2. System rozgrywania spotkań uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób (grać będziemy 

albo w podziale na grupy lub systemem pucharowym, gdzie przegrywający odpada z turnieju). 

3. Spotkania rozgrywane będą na 3 tablicach dartach jednocześnie. 

4. Gra toczyć się będzie do wygrania 2 setów, gramy od 501 w dół, 3 wygrane legi dają wygranie 

seta. Zawsze lega kończymy rzucając podwójną wartością. Ilość rund na zakończenie lega to 

– 8. Jeżeli po 8 rundach nie zakończymy lega to wygrywa ta osoba, która ma wartość 

najbliższą 0.  

5. Żadna lotka , która wypadnie z tarczy lub się od niej odbije, nie może zostać rzucona 

powtórnie. Lotka nie musi wbić się do tarczy. Punkty zliczane są automatycznie. 

6. Obowiązuje zasada przerzucenia licznika (Bust, pol.: fura), czyli gdy zawodnik rzuci więcej niż 

wynosi pozostała mu do skończenia lega liczba punktów, kolejka zostaje potraktowana jako 

zero punktów, a wynik pozostały do rzucenia pozostaje niezmieniony, jak przed kolejką 

rzutów. Tak samo zaliczona zostaje także kolejka, po której na liczniku pozostaje 1 (jeden) 

punkt lub 0 (zero) po rzucie innym niż w pole podwójne.  



7. Wszystkie legi grane są systemem 501 Double Out (501 DO), czyli podwójnym 

zakończeniem.  

Sprzęt do gry zapewnia organizator. Istnieje możliwość korzystania z własnych lotek, specjalnie 

przeznaczonych do darta elektronicznego. Istnieje możliwość rozegrania spotkań finałowych w inny 

dzień.  

 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są telefonicznie pod nr Tel. 32 768-10-10  

do dnia 9 grudnia (czwartek) oprócz soboty i niedzieli w godz. 7.30 – 15.30.  

Ilość miejsc ograniczona !!!   

 

VII. Nagrody:  

– wyróżnienia dla trzech najlepszych zawodników  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania decyzji w 

sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie. 

Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.  

 

 

IX. Ochrona danych osobowych:  

 

 1. Dane osobowe uczestników uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 

2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 

innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

 2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 

oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w 

zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na 



przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w 

zawodach. 

 5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może 

odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

 6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem 

w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika  na liście startowej zawodów w 

Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania 

zawodów. 

 


