
Dart, rzutki, lotki (ang. Darts) – gra, a raczej różne powiązane ze sobą gry, w których celem jest 

trafianie niewielkimi lotkami w tarczę zawieszoną na ścianie. Przez lata korzystano z różnych tarcz i 

różnych zasad. Dziś określenie „dart” kojarzone jest głównie ze standaryzowaną grą, mającą 

specyficzną tarczę i ustalone zasady. 

Dart jest zarówno profesjonalnym sportem, jak również tradycyjną lokalową rozrywką, bardzo 

popularną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, krajach skandynawskich, Stanach 

Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach. 

Punktacja 

Standardowa tablica do darta jest podzielona na 20 trójkątnych pól, promieniowo wychodzących ze środka 

tablicy. Pola te są numerowane od 1 do 20. Numeracja ta stanowi podstawę przyznawania punktów za 

trafienie. Druty biegnące promieniowo od zewnętrznej części tablicy, do jej środka razem z drutami 

tworzącymi koncentryczny zestaw okręgów, dzielą każde pole na wartości pojedyncze, podwójne oraz 

potrójne. W oficjalnej grze obowiązują następujące zasady punktacji: 

 trafienie dużego pola, zazwyczaj w kolorze żółtym lub czarnym, jest punktowane zgodnie z 

numeracją pola 

 trafienie w wąską zewnętrzną część pola, zazwyczaj w kolorze zielonym lub czerwonym, 

jest punktowane zgodnie z numeracją pola pomnożoną przez 2 

 trafienie w wąską, wewnętrzną część pola, znajdującą się w połowie odległości między 

zewnętrznym drutem i środkowym kołem jest punktowana zgodnie z numeracją pola pomnożoną 

przez 3 

 środek tablicy jest podzielony na: 

 zewnętrzny pierścień (nazywany „outer” lub „outer bull”), którego trafienie daje 25 punktów 

 środkowe, ściśle centralne koło (nazywane „bull”, „inner bull” lub „double bull”), którego 

trafienie daje 50 punktów 

 trafienie poza zewnętrzny drut daje 0 punktów 

 jeżeli po wykonaniu rzutu, rzutka nie jest trwale wbita w tablicę, np. trafi bezpośrednio w drut i 

odbije się od niej, rzut taki daje 0 punktów; w niektórych, amatorskich rozgrywkach sędzia może 

przyznać punkty, gdy lotka wbije się początkowo w punktowane pole, ale na tyle słabo, że się nie 

utrzyma i spadnie; w profesjonalnych rozgrywkach rzutka musi pozostać wbita w tablicę, by móc 

uznać punkty za rzut. 

Termin „bulls eye” (oko byka) może odnosić się zarówno do całej środkowej części tablicy lub tylko 

środkowego koła wartego 50 punktów. 

Największa liczba punktów, jaką można zdobyć za pomocą trzech rzutów wynosi 180. Można ją uzyskać 

tylko wtedy, gdy każda rzutka trafi w potrójną część pola nr 20. 

 

 

 



Gra w darta 

 

Pojedyncza rozgrywka, inaczej „leg” jest zazwyczaj pojedynkiem między dwoma zawodnikami, którzy na 

przemian wykonują trzy rzuty do tarczy. Wygrywa zawodnik, który pierwszy osiągnie założoną liczbę 

punktów, zazwyczaj 301 lub 501, przy czym punkty „odlicza się od tyłu” od np. 301 aż do 0. W odmianie 

„master out” ostatni rzut musi trafić bezpośrednio w podwójne pole lub środkową część bulleye i musi 

jednocześnie zredukować wynik gracza do zera. Jeżeli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, 

kończy się jego kolejka i przywracany jest wynik do stanu sprzed tej kolejki. Ze względu na to, że 

podwójne pola są małe, zakończenie lega (nazywane z ang. „doubling out” lub „checking out”) jest jedną z 

najtrudniejszych jego części, dlatego początkujący gracze często omijają tę zasadę. Dłuższe rozgrywki są 

często podzielone na sety, które składają się z danej liczby legów. 

UWAGA: 

W naszym turnieju, aby zakończyć grę, należy wyrzucić dokładną ilość pozostałych punktów. 

Gdy do końca pozostało 6 punktów, musimy trafić równowartość 6 punktów, nie więcej. 

Możemy, więc: 

– rzucić pierwszą lotką 6 punktów - koniec (uwaga: standardowo obowiązującą wersją jest 

„double-out”) 

– rzucić pierwszą lotką 4, a drugą 2- koniec 

– rzucić pierwszą lotką 2, drugą 3 punkty i trzecią 1 punkt- koniec 

– rzucić pierwszą lotką podwójne pole 3- koniec 

itd. 
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