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    Regulamin turnieju darta Hawling by Hawle

 Regulamin określa zasady i warunki rozgrywania turnieju darta Hawling by Hawle. Jego poszczególne zapisy 
biorą pod uwagę sportowy i towarzyski charakter wydarzenia.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Główny cel turnieju
Celem turnieju Hawling by Hawle edycja 2018 jest wyłonienie zwycięskiej drużyny podczas finałów rozgrywek, które 
odbędą się w 2018 roku w Poznaniu.

1.2 Struktura turnieju
1. Turniej składa się z 10 regionalnych edycji, będących jednocześnie eliminacjami na krajowy finał, który wyłoni   

zwycięską drużynę.
2. Eliminacje oraz finał będą rozgrywane w systemie gier drużynowych.

1.3 Terminy i lokalizacje
1. Szczegółowy kalendarz poszczególnych edycji eliminacji wraz z lokalizacjami zostanie umieszczony na stronie          

internetowej www.dart.hawle.pl do dnia 15.02.2018 r.
2. Finał odbędzie się 24.05.2018 r. w Hotelu 500 pod Poznaniem.

1.4 Zasady udziału
1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, które otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału                      

w turnieju Hawling by Hawle.
2. Drużyna składa się z trzech osób, warunkiem koniecznym jest udział przynajmniej jednej kobiety.
3. Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dart.hawle.pl do dnia 

28.02.2018 r.
4. Organizator zapewnia podstawowy sprzęt sportowy – lotki do gry potrzebne do udziału w turnieju.
5. Zawodnicy podczas turnieju mogą grać swoimi lotkami.

1.5 Organizator
Organizatorem turnieju jest Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. z siedzibą w Koziegłowach, ul. Piaskowa 9.

1.6 Obsługa imprezy
Obsługą i realizacją imprezy zajmuje się firma Projekt11.
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2. Zasady udziału

2.1 Zgłoszenia do turnieju
1. Zgłoszenia uczestników do udziału w turnieju Hawling by Hawle przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego przekazanego bezpośrednio przedstawicielowi firmy Hawle, wysłanego faxem lub ma-
ilem na adres dart.hawle@projekt11.pl do 15.01.2018 r. Zgłoszenie jest jednoczesną deklaracją kapitana drużyny 
- według zgłoszonej kolejności rozgrywane będą mecze. Ewentualne zmiany można zgłaszać do 10.02.2018 r.

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest czytelne wypełnienie formularza i podpisanie go przez wszystkich zgłoszonych 
zawodników.

3. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w przypadku przekro-
czenia limitu liczby uczestników. O przyjęciu drużyny na listę turniejową decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

2.2 Skład drużyn
1. Firma dokonująca zgłoszenia może być reprezentowana wyłącznie przez jedną, trzyosobową drużynę, w skład któ-

rej musi wchodzić przynajmniej jedna kobieta.
2. Zgłoszeni zawodnicy muszą rekrutować się wyłącznie spośród pracowników danego przedsiębiorstwa wodocią-

gowego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; w innym przypadku drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
3. Podczas trwania turnieju firma może zmienić skład osobowy drużyn, z zachowaniem warunków udziału kobiet.
4. Każda zgłoszona drużyna musi wskazać osobę kapitana.

2.3 Kapitan drużyny
1. Kapitan drużyny wybierany jest przez zawodników swojej drużyny przed rozpoczęciem rozgrywek, a jego dane 

osobowe muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym drużyny.
2. Kapitan musi brać udział w turnieju jako zawodnik.
3. Obowiązki kapitana:

- prawidłowe zgłoszenie drużyny do rozgrywek,
- komunikacja z organizatorem w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących udziału drużyny w imprezie,
- zgłaszanie ewentualnych zmian składu drużyny, lub kolejności rozgrywania meczy do 10.02.2018 r.,
- nadzór nad płynnością przebiegu meczów drużyny.

2.4 Rejestracja drużyn w dniu zawodów
1. Każda edycja imprezy rozpoczyna się od rejestracji uczestników.
2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w turnieju jest złożenie, podczas rejestracji, pisemnego oświadcze-

nia o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień.
3. Podczas rejestracji w dniu zawodów, kapitan drużyny może dokonać ostatecznej zmiany jej składu, tylko w sytu-

acjach losowych. Zmian można dokonywać zgodnie z adnotacją na zaproszeniu, czyli do dnia 10.02.2018 r.

2.5 Odpowiedzialność uczestnika
1. Każdy uczestnik akceptując regulamin, składa jednocześnie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wzięcia udziału w turnieju.
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2. Każdy uczestnik turnieju bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
3. Organizator zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia od NNW.
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęć wykonywanych w trakcie turnieju, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.6 Przywileje uczestnika
1. Uczestnikowi edycji eliminacyjnej przysługiwać będzie następujący pakiet świadczeń:

- uczestnictwo w turnieju oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego wg oficjalnego programu imprezy,
- przerwa kawowa oraz poczęstunek.

2. Koszty przejazdu na eliminacje i finał oraz ewentualnych noclegów pokrywa każdorazowo firma dokonująca zgło-
szenia drużyny.

3. Charakter Rozgrywek

3.1 Założenia podstawowe 
1. Rozgrywki rozpoczynają się dziesięcioma turniejami eliminacyjnymi zgodnie z podziałem administracyjnym działu 

sprzedaży firmy Hawle.
2. Edycje eliminacyjne rozgrywane są w miastach wyznaczonych przez pracowników firmy Hawle zgodnie z kalenda-

rzem zamieszczonym na stronie internetowej imprezy. O terminie i dokładnych miejscach rozgrywek na poszczegól-
nych etapach drużyny zostaną każdorazowo poinformowane mailem, na adres wskazany w zgłoszeniu.

3. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do kalendarza.
4. Jeżeli dana edycja eliminacji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych, organizator wskaże nowy, najbliższy sprzy-

jający termin.
5. W regionalnej edycji może każdorazowo wziąć udział maksymalnie 12 drużyn. Z każdej edycji regionalnej wyłonione 

zostaną drużyny, które wejdą do finału. Cztery dodatkowe drużyny, biorące udział w eliminacjach i dysponujące 
najlepszymi statystykami, awansują do finału z „dzikimi kartami”. 

6. Minimalna liczba drużyn, które muszą zgłosić się, aby odbyły się rozgrywki eliminacyjne w danym regionie                                 
wynosi 4.  

7. Ogólnopolski finał turnieju odbędzie się w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym 24.05.2018 r.
8. Drużyny zakwalifikowane do udziału w eliminacjach  podane zostaną na stronie www do 28.02.2018 r. Ilość drużyn       

z danego regionu, które zakwalifikują się do udziału w finale  zależna będzie od ilości zgłoszeń. Informacja ta zosta-
nie podana na www.dart.hawle.pl do dnia 28.02.2018 r.

3.2 System gry
1. W każdej fazie turnieju, wszystkie mecze pomiędzy drużynami składają się z trzech pojedynków singlowych pomię-

dzy wyznaczonymi członkami drużyn. Odpowiednio, osoba z pozycji pierwszej danej drużyny gra swój pojedynek      
z pierwszą osobą z drużyny przeciwnej.
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przykład:

Indywidualny pojedynek pomiędzy zawodnikami rywalizujących drużyn składa się z
W jednym pojedynku przyjęty jest limit 10

żadna nie osiągnie zera w 10 rundach, gracz z niższym
zamknięcia odnosi zwycięstwo i otrzymuje mały punkt dla drużyny.

przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decydować będzie
kolejka „złotego ”. toczący pojedynek dysponować
będą jednym dodatkowym rzutem. O zwycięstwie będzie decydować wyższa wartość

ej wysokości punktów w „złotym rzucie” –

W meczach obowiązuje następująca kolejność pojedynków: –
oznaczają odpowiednich zawodników poszczególnych drużyn przypisanych do poz
momencie podania składów.
O kolejności rozpoczęcia rzutów w pier każdorazowo
decyduje rzut losujący wykonany przez zawodników stających do danego pojedynku. Leg
rozpoczyna osoba, która rzuci większą wartość punktów
samej wysokości punktów w losującym rzucie –
rozpoczyna zawsze drużyna, która przegrała rzut losujący w pierwszym pojedynku.
Leg każdorazowo kończy się w momencie uzyskania przez jednego z zawodników
wartości 
Nie wolno zmieniać kolejności osób występujących w drużynie w trakcie meczu.
Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje jeden punkt do klasyfikacji grupowej.

Turniej eliminacyjny jest rozgrywany każdorazowo w dwóch etapach –  
systemie każdy z każdym oraz fazy play off, która wyłaniać będzie dwie zwycięskie drużyny 
awansujące bezpośrednio do ogólnopolskiego finału.  i Koszalina do 
dalszych rozgrywek awansuje po jednej drużynie.
W pierwszym etapie gier, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, zespoły będą
podzielone na dwie lub cztery grupy i rozgrywać będą mecze w grupie każdy z
każdym.
O kolejności w danej grupie decydować będzie w pierwszej kolejności liczba zdobytych
punktów za zwycięstwa w meczach. W przypadku uzyskania równej liczby punktów za
zwycięstwa przez dwie drużyny lub więcej lejności zespołów decydować będzie
łączna suma wygranych legów w grach grupowych, w drugiej kolejności najniższa łączna
suma zamknięć. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia decyduje ostatecznie
wynik meczu bezpośredniego.
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przykład:

2. Indywidualny pojedynek pomiędzy zawodnikami rywalizujących drużyn składa się z jednego lega rozgrywanego         
w systemie 301. W jednym pojedynku przyjęty jest limit 10 rund. W przypadku kiedy żadna osoba nie osiągnie zera 
w 10 rundach, gracz z niższym bilansem do zamknięcia odnosi zwycięstwo i otrzymuje mały punkt dla drużyny.                     
W przypadku równej liczby punktów po 10 rundach, o zwycięstwie decydować będzie kolejka „złotego rzutu”.            
W takim przypadku zawodnicy toczący pojedynek dysponować będą jednym dodatkowym rzutem. O zwycięstwie 
będzie decydować wyższa wartość rzutu. W przypadku uzyskania tej samej wysokości punktów w „złotym rzucie” 
– seria jest powtarzana.

3. W meczach obowiązuje następująca kolejność pojedynków: 1:1; 2:2, 3:3 – gdzie cyfry oznaczają odpowiednich 
zawodników poszczególnych drużyn przypisanych do pozycji w momencie podania składów.

4. O kolejności rozpoczęcia rzutów w pierwszym i w trzecim pojedynku każdorazowo decyduje rzut losujący wykonany 
przez zawodników stających do danego pojedynku. Leg rozpoczyna osoba, która rzuci większą wartość punktów. 
W przypadku uzyskania tej samej wysokości punktów w losującym rzucie – seria jest powtarzana. Drugi pojedynek 
rozpoczyna zawsze drużyna, która przegrała rzut losujący w pierwszym pojedynku.

5. Leg każdorazowo kończy się w momencie uzyskania przez jednego z zawodników wartości 0 lub po wyczerpaniu 
limitu 10 serii.

6. Nie wolno zmieniać kolejności osób występujących w drużynie w trakcie meczu.
7. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje jeden punkt do klasyfikacji grupowej.

3.3 Eliminacje
1. Turniej eliminacyjny jest rozgrywany każdorazowo w dwóch etapach – gier grupowych w systemie każdy z każdym 

oraz fazy play-off, która wyłaniać będzie zwycięskie drużyny awansujące bezpośrednio do ogólnopolskiego finału. 

2. W pierwszym etapie gier, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, zespoły będą podzielone na dwie lub cztery 
grupy i rozgrywać będą mecze w grupie w systemie każdy z każdym.
O kolejności w danej grupie decydować będzie liczba zdobytych punktów za zwycięstwa w meczach. W przypadku 
uzyskania równej liczby punktów za zwycięstwa przez dwie drużyny lub więcej, o kolejności zespołów decydować 
będzie łączna suma wygranych legów w grach grupowych, w drugiej kolejności - najniższa łączna suma zamknięć. 
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia decyduje ostatecznie wynik meczu bezpośredniego.
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przykład:

etapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce
off zgodnie z zajętymi miejscami w grupach i przyjętym wcześniej porządkiem gier.

przykład:

do finału dodatkowych czterech drużyn, którym przyznana zostanie dz
decydować będzie statystyka najlepszych trzech meczów rozegranych w fazie

eliminacji. Do finału awansują dodatkowe cztery drużyny z całych rozgrywek
dysponujące najniższymi bilansami zamknięcia w legach składających się na

Finał
Turniej finałowy z udziałem 24 drużyn w dwóch etapach –
grupowych w systemie każdy z każdym oraz fazy play off, która wyłoni drużynę
zwyciężającą w całym turnieju.
W fazie gier grupowych zespoły będą podzielone na 8 grup i rozgrywać będą mecze w

każdy z każdym. O kolejności w danej grupie decydować będzie w pierwszej
kolejności liczba zdobytych punktów za zwycięstwa w meczach. W przypadku uzyskania
równej liczby punktów za zwycięstwa rzy drużyny, o kolejności zespołów
decydować będzie łączna suma wygranych legów w grach grupowych, w drugiej
kolejności najniższa łączna suma zamknięć. W przypadku braku możliwości
rozstrzygnięcia decyduje ostatecznie wynik meczu bezpośredniego.

tapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce
off zgodnie z zajętymi miejscami w grupach i wcześniej przyjętym porządkiem gier.

Drużyny odpadające w pierwszej rundzie fazy play off rozegrają pomiędzy sobą5

przykład:

3. W drugim etapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce play-off zgodnie z zajętymi 
miejscami w grupach i przyjętym wcześniej porządkiem gier.

przykład:

4. O awansie do finału dodatkowych czterech drużyn, którym przyznana zostanie dzika karta, decydować będzie sta-
tystyka najlepszych trzech meczów rozegranych w fazie grupowej eliminacji. Do finału awansują dodatkowe cztery 
drużyny z całych rozgrywek, dysponujące najniższymi bilansami zamknięcia w legach składających się na najlepsze 
trzy mecze grupowe.

3.4 Finał
1. Turniej finałowy z udziałem 24 drużyn jest rozgrywany w dwóch etapach – gier grupowych w systemie każdy                       

z każdym oraz fazy play-off, która wyłoni drużynę zwyciężającą w całym turnieju.
2. W fazie gier grupowych zespoły będą podzielone na 8 grup i rozgrywać będą mecze w systemie każdy z każdym. 

O kolejności w danej grupie decydować będzie liczba zdobytych punktów za zwycięstwa w meczach. W przypadku 
uzyskania równej liczby punktów za zwycięstwa przez dwie lub trzy drużyny, o kolejności zespołów decydować bę-
dzie łączna suma wygranych legów w grach grupowych, w drugiej kolejności najniższa łączna suma zamknięć.  W 
przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia decyduje ostatecznie wynik meczu bezpośredniego.

3. W drugim etapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce play-off zgodnie z zajętymi 
miejscami w grupach i wcześniej przyjętym porządkiem gier.

4. Drużyny odpadające w pierwszej rundzie fazy play-off rozegrają pomiędzy sobą dodatkowe gry klasyfikacyjne.

5

przykład:

etapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce
off zgodnie z zajętymi miejscami w grupach i przyjętym wcześniej porządkiem gier.

przykład:

do finału dodatkowych czterech drużyn, którym przyznana zostanie dz
decydować będzie statystyka najlepszych trzech meczów rozegranych w fazie

eliminacji. Do finału awansują dodatkowe cztery drużyny z całych rozgrywek
dysponujące najniższymi bilansami zamknięcia w legach składających się na

Finał
Turniej finałowy z udziałem 24 drużyn w dwóch etapach –
grupowych w systemie każdy z każdym oraz fazy play off, która wyłoni drużynę
zwyciężającą w całym turnieju.
W fazie gier grupowych zespoły będą podzielone na 8 grup i rozgrywać będą mecze w

każdy z każdym. O kolejności w danej grupie decydować będzie w pierwszej
kolejności liczba zdobytych punktów za zwycięstwa w meczach. W przypadku uzyskania
równej liczby punktów za zwycięstwa rzy drużyny, o kolejności zespołów
decydować będzie łączna suma wygranych legów w grach grupowych, w drugiej
kolejności najniższa łączna suma zamknięć. W przypadku braku możliwości
rozstrzygnięcia decyduje ostatecznie wynik meczu bezpośredniego.

tapie gier, z udziałem wszystkich drużyn, zespoły będą rozstawione w tabelce
off zgodnie z zajętymi miejscami w grupach i wcześniej przyjętym porządkiem gier.

Drużyny odpadające w pierwszej rundzie fazy play off rozegrają pomiędzy sobą
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3.5 Porządek gier
1. Mecze turniejowe odbywać się będą zgodnie z wcześniej przyjętym planem gier, który będzie wywieszony podczas 

każdej edycji eliminacyjnej i finału w widocznym miejscu na tablicy wyników.
2. Podczas rozgrywania turnieju drużyna zobowiązana jest do pilnowania porządku gier i utrzymywania tempa gry 

wyznaczonego przez inne drużyny startujące w turnieju.
3. W przypadku większych opóźnień gry sędzia ma prawo upomnieć drużynę. Po 3 upomnieniach sędzia turnieju ma 

prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek.
4. Dana drużyna przegrywa walkowerem jeżeli nie stawi się w pełnym składzie w umówionym terminie lub rozegra 

mecz mając w składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
5. Po każdym rozegranym meczu zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, podpisany przez kapita-

nów poszczególnych drużyn oraz sędziego zawodów.

4. Nagrody
1. Dla zawodników czynnie biorących udział w finale przekazane zostaną bony turystyczne: za zajęcie I, II, III miejsca 

o wartości odpowiednio: 2.222,20 zł; 1.666,70 zł; 1.111,10 zł. Wartość nagród została podana z uwzględnieniem 
zryczałtowanego podatku w wysokości 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora.

2. Dla firmy reprezentowanej przez daną drużynę za zajęcie I, II lub III miejsca w finale talony na armaturę firmy Hawle, 
wg aktualnych cen cennikowych obowiązujących w momencie realizacji talonu, o wartości odpowiednio 7.500,00 zł; 
5.000,00 zł; 2.500,00 zł do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy, na podstawie jednego zbiorczego zamówienia.

3. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nagrody.

5. Sędziowanie
1. Każdy pojedynek jest sędziowany przez osoby wskazane przez Organizatora, których zadaniem jest bieżące nali-

czanie punktów i zapisywanie wyników.
2. Sędzią głównym zawodów jest osoba wskazana przez Organizatora. Do kompetencji sędziego głównego należy: 

rozstrzyganie sytuacji spornych, pilnowanie przestrzegania przepisów darta oraz regulaminu , współpraca z obsługą 
techniczną torów, korygowanie błędnych wyników na konsolach i inne.

6. Postanowienia końcowe
1. Turniej rozgrywany będzie na tarczach sizalowych.
2. Wyniki będą dodawane na stronę internetową www.dart.hawle.pl. do 7 dni od dnia rozgrywek eliminacyjnych.
3. Przedstawiciel Organizatora jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie zawodów.
4. Rozstrzyganie sytuacji spornych należy do sędzi głównego.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do przedstawiciela firmy Fabryki Armatury Hawle Spółka z o.o.
6. Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. jest uprawniona do wprowadzania wszelkich zmian w regulaminie, w każdym 

czasie. Jednocześnie o zmianach w niniejszym regulaminie, Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.


