
Aneks A/2021 
Skład ligi i system rozgrywek 

 
 I. W rozgrywkach drużynowych Drużynowej Ligi Darta w sezonie 2021/2022 udział 

weźmie 20 drużyn.  
 
 II. Drużyny zostały podzielone na dwie ligi- I ligę i II ligę, wg uczestnictwa w poprzednim 

sezonie rozgrywek. II liga została podzielona na grupę A i B. 
 

 Skład I Ligi (alfabetycznie): 
   

Blue Express 

JKG Partner  

Paka Team 

Pan Tu Nie Stał 

Partner Poznań 

Wolf Gniezno 

 
Skład II Ligi Gr A (alfabetycznie): 
 

Black Bulls 

Cokolwiek 

Hattrick Pub 

Mustangi Konin 

No Name 

Rapid Team KS Polonia 

Weterani S-U 

 
Skład II Ligi Gr B (alfabetycznie): 
 

Adega Team 

Buenavitni KS Polonia 

Double Trouble Team 

Na Spokojnie 

Team Spirit 

Tłuste Świnie 

Top Sekret 

 
 
 Składy drużyn, można uzupełniać do rozpoczęcia 2 kolejki rozgrywek danej ligi. 
 

 III.  System rozgrywek w sezonie 2021/2022: 
 A. W każdej Lidze mecze rozegrane zostaną podwójnym systemem kołowym tzn. 

„każdy z każdym” - mecz  (I runda) i rewanż (II runda).  
 B. W II lidze drużyny, które po zakończeniu pojedynków fazy grupowej zajmą 

odpowiednio miejsca 1 do 4  w swoich grupach awansują do fazy play-off. 
 C. Drużyna, która zajmie miejsce 1 w grupie A w II lidze, zagra w fazie play-off 

pojedynek ćwierćfinałowy z drużyną, która zajmie miejsce 4 w grupie B w II lidze. 
Gospodarzem meczu będzie drużyna która zajęła 4 miejsce w grupie B. 

 D. Drużyna, która zajmie miejsce 3 w grupie A w II lidze, zagra w fazie play-off 
pojedynek ćwierćfinałowy z drużyną, która zajmie miejsce 2 w grupie B w II lidze. 
Gospodarzem meczu będzie drużyna która zajęła 3 miejsce w grupie A. 



 E. Drużyny, które wygrają powyższe pojedynki zagrają razem pojedynek półfinałowy. 
 F. Drużyna, która zajmie miejsce 2 w grupie A w II lidze, zagra w fazie play-off 

pojedynek ćwierćfinałowy z drużyną, która zajmie miejsce 3 w grupie B w II lidze. 
Gospodarzem meczu będzie drużyna która zajęła 3 miejsce w grupie B. 

 G. Drużyna, która zajmie miejsce 1 w grupie B w II lidze, zagra w fazie play-off 
pojedynek ćwierćfinałowy z drużyną, która zajmie miejsce 4 w grupie A w II lidze. 
Gospodarzem meczu będzie drużyna która zajęła 4 miejsce w grupie A. 

 H. Drużyny, które wygrają powyższe pojedynki zagrają razem pojedynek półfinałowy. 
 I. Drużyny, które wygrają swoje pojedynki półfinałowe zagrają finałowy mecz o 1 i 2 

miejsce w II lidze. 
 J. Drużyny, które przegrają swoje pojedynki półfinałowe zagrają mecz o 3 i 4 

miejsce w II lidze. 
 K. Drużyny, które zajmą miejsce odpowiednio 5 miejsce w I lidze oraz 3 miejsce w II 

lidze po fazie play-off zagrają pojedynek barażowy. Zwycięzca pojedynku 
barażowego zagra w kolejnym sezonie na wyższym szczeblu rozgrywek, 
natomiast przegrany zagra na niższym szczeblu rozgrywek. Pojedynek barażowy 
odbędzie się w dniu zakończenia sezonu, przed oficjalnym wręczeniem nagród. 

 L. Drużyna która zajmie miejsce 6 w I lidze w kolejnym sezonie zagra w II lidze. 
 M. Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2  w II Lidze w kolejnym sezonie zagrają w I 

Lidze. 
 N. Drużyny, które zajmą miejsca 5-7 w grupach A i B w Lidze II w kolejnym sezonie 

rozgrywek zagrają na najniższym szczeblu rozgrywek. 
 O. Punktacja za mecze ligowe w sezonie 2021/2022: 

• 2 pkt za mecz wygrany, 

• 1 pkt. za remis, 

• 0 pkt. za mecz przegrany, 

• -1 pkt. za mecz przegrany walkowerem. 
 W oficjalnej tabeli DLD uwzględniany jest wyłącznie: 

1. bilans punktów meczowych za wygrane, zremisowane bądź przegrane mecze  
2. bilans setów wynikający z rozegranych meczy ligowych 
3. bilans legów wynikający z rozegranych meczy ligowych 

  
  Tabela końcowa (dotyczy ustalenia mistrza i drużyn spadających z ligi) 

▪ O wyższym miejscu w tabeli końcowej decyduje większa liczba punktów 
meczowych w całym sezonie. 

▪ Jeżeli kryterium to nie określi jednoznacznie kolejności drużyn, w przypadku 
dwóch drużyn (dotyczy ustalenia mistrza i drużyn spadających z ligi) 
rozgrywany jest jeden mecz dodatkowy. Jeżeli nie zostanie wyłoniony 
zwycięzca rozgrywany jest 1 set, (lepszy z 3) „drużyna na drużynę” 

▪ W pozostałych przypadkach w przypadku równej ilości punktów meczowych 
decyduje mała tabelka między tymi drużynami. Kryterium do określenia 
wyższego miejsca w tabeli to: liczba zdobytych punktów, różnica setów, 
różnica legów. 

▪ Mecz dodatkowy odbywa się w siedzibie DLD pod ścisłą kontrolą zarządu 
 

 P. W I lidze sety grane są do trzech wygranych legów (lepszy z pięciu)  z limitem 15 
kolejek w konkurencji 501 double out . W II Lidze sety grane są do dwóch 
wygranych legów  (lepszy z trzech) z limitem 15 kolejek w konkurencji 501 double 
out. 

 Q. Prawo udziału w Mistrzostwach Polski i w Międzynarodowych Rozgrywkach 
Drużynowych mają zawodnicy, którzy wzięli udział w  przynajmniej 40% spotkań 
w sezonie ligowym. Zawodnik, który pozyskany zostaje w okienku transferowym 
ma prawo reprezentować klub na Mistrzostwach Polski lub na Międzynarodowych 



Rozgrywkach Drużynowych pod warunkiem rozegrania 50 % pozostałych spotkań 
do końca sezonu.  Za udział uważa się rozegranie przez zawodnika w spotkaniu 
co najmniej 1 meczu lub obecność gwarantującą możliwość rozegrania meczu 
(rezerwowy wpisany do protokołu i obecny na meczu - potwierdzone podpisem 
kapitanów na protokole). 

 R. Po zakończeniu meczu kapitan drużyny gospodarzy powiadamia niezwłocznie o 
wyniku meczu osobę odpowiedzialną za rozgrywki- Roberta Kaźmierczaka drogą 
telefoniczną tel. 501463009,  mailową, lub smsem oraz w ciągu 7 dni roboczych 
dostarcza protokół do Siedziby Zarządu DLD lub przesyła go drogą mailową na 
adres aboniecka@wp.pl (lub inną drogą- wiadomość przez komunikator na nr 
512357248). Kapitanowie drużyn po rozegranym meczu wyznaczają spośród 
siebie osobę odpowiedzialną do wpisania wyniku oraz przebiegu meczu do tabeli 
na stronie internetowej www.dartbook.pl/wyniki. Do rozpoczęcia 1 kolejki 
rozgrywek do kapitanów drużyn zostaną wysłane drogą mailową loginy i hasła do 
zalogowania się na stronę. 

 S. Licencja DLD w sezonie 2021/2022  uprawnia również do udziału w turniejach 
Polskiej Organizacji Darta. 

 T. Wszystkie zaległości finansowe od drużyn powinny być uregulowane do 
31.10.2021 r. 

 U. Wysokość nagród finansowych w sezonie 2021/2022  w każdej Lidze zostały 
podane w Aneksie D-2021- Wysokość Nagród. 

 V. Terminy i godziny rozgrywania meczy każdej Ligi zostały podane w Aneksie B-
2021 -Terminarz. Termin okienka transferowego- 25.01.2022 r.- 06.02.2022 r. 
Termin zakończenia sezonu zostanie podany do końca maja 2022 r.  
Ostatnia kolejka rozgrywek  musi odbyć się zgodnie z terminarzem. 
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