
Jak rzucać lotką: mechaniczne podstawy rzutu? 
 
Część 1 Rzut 
 
Otrzymałem wiele maili od osób proszących o poradę jak należy prawidłowo z technicznego 

punktu widzenia rzucać lotką. Myślałem również o tym jak takie informacje przekazać w 

bardziej przystępnej i przejrzystej formie. Postanowiłem zrobić wstęp na temat znaczenia 

fizyki w rzucie. 

Po pierwsze popatrzmy jak leci lotka. Przemieszcza się wzdłuż paraboli takiej samej jak np. 

rzucony kamień lub nabój pistoletu. 

 

 
 

Parabola może być wyższa lub niższa, zależy to od tego jak mocno lotka jest rzucona. 

Prawidłowa technika rzutu musi prowadzić lotkę dokładnie po tej paraboli, gdy ją rozpędzasz 

oraz musi gwarantować kontynuowanie przemieszczania się lotki po niej, gdy zostaje 

wyrzucona. 

Jak musi być prowadzona lotka żeby utrzymać ją w prawidłowej pozycji? Żeby to 

wypracować musimy się przyjrzeć mechanice rzucającej ręki. Można to dokładnie opisać, 

jako „maszyna” z 3 dźwigniami połączonymi ze sobą dwoma ścięgnami (lub „zawiasami”), i z 

jednym „zawiasem” mocującym całość. 

 

 
 

Patrząc na rysunek powyżej, te dwa łączące „zawiasy” to łokieć i nadgarstek a mocujący 

zawias to bark. Trzema dźwigniami są: ramię, przedramię i dłoń. 

Ci z was, którzy mieli pecha bycia torturowanym mechaniką w szkole będą pamiętać, że jest 

to bardzo porządny układ: Teoretycznie może rysować dowolną parabolę będącą w jego 

zasięgu, gdy dźwignie są poruszane prawidłowo i mimo, że ludzkie ramię jest trochę mniej 

ruchliwe krzywa paraboli jest dla niego łatwym zadaniem. 

Rysunek poniżej pokazuje pozycję „celowania” przy rzucie strzałką. W tej animacji możesz 

zobaczyć jak „dźwignie” i „zawiasy” pracują w prawidłowym rzucie powodując ruch lotki po 

paraboli. 



 

 
 

Po zapoznaniu się z podstawami mechaniki możemy podyskutować na temat:  

Jak rzucać poprawnie? 

Zanim pójdziemy dalej możesz (i powinieneś!) znaleźć trochę czasu i przyjrzeć się dokładnie 

animacji. Najpierw zwróć uwagę na każdy element osobno, później na pracę całego układu i 

jak każda część współpracuje z innymi żeby utrzymać lotkę na prawidłowym torze. 

Zawiasy i dźwignie 

Bark: To jedyny punkt, który w całym procesie nie zmienia swojego położenia. Więc nie 

możesz poruszyć tułowiem (jest to błąd!) w czasie rzutu. Jedyna ruchoma część to twoja 

ręka. 

Łokieć: Zostaje nieruchomy, gdy cofasz dłoń z lotką i w momencie przyspieszania zaczyna 

się unosić. To jest bardzo interesująca sprawa, ponieważ pewnie słyszałeś radę, że również 

łokieć powinien pozostać nieruchomy podczas rzutu. Jest to jednak błąd. Znowu, popatrz na 

animację: Nieruchomy łokieć zmusiłby cię do szybszego puszczenia lotki. Można to 

porównać do różnicy celności pomiędzy strzelbą i pistoletem. Dłuższa lufa strzelby zwiększa 

celność. To samo powoduje dłuższe prowadzenie lotki i ponieważ musimy zachować ruch po 

paraboli łokieć musi pójść do góry w końcowym etapie rzutu. To wszystko powoduje, że 

wypuszczenie lotki jest łatwiejsze gdyż nie musimy znaleźć dokładnego miejsca, w którym ją 

puszczamy. Nie ma dużego znaczenia czy „pociągniemy” rzut trochę dłużej, lotka i tak 

pozostanie w prawidłowej pozycji. 

Nadgarstek: Ruch nadgarstka jest często tematem dyskusji. Na animacji nie jest zbyt duży, 

więc jak widzisz nie jest niezbędny. Jednak większość zawodowych graczy rzucając rusza 

nadgarstkiem z jednego powodu: pomaga to nadać szybkości. Czy ruch tej 3 dźwigniowej 

maszyny nie przypomina ci uderzenia z bicza? Jeżeli zrobisz ruch nadgarstkiem koniec 

twojego bicza, (którym w tym wypadku jest lotka) poleci szybciej. Z tego powodu będziesz 

mógł poruszać innymi częściami systemu wolniej, użyjesz mniej siły a to zwiększy celność. 

Jednak istnieje niebezpieczeństwo w ruszaniu nadgarstkiem: jest to kolejny element do 

kontrolowania, więc potencjalnie kolejny punkt gdzie można popełnić błąd. Mimo, że 

większość profesjonalnych graczy używa ruchu nadgarstka w czasie rzutu, nie polecałbym 

tego początkującym zawodnikom, którzy nie maja naturalnej zdolności do kontrolowania go. 

Etapy rzutu 

Celowanie: Ustaw wzrok, lotkę oraz cel, w który chcesz trafić na jednej linii. Skup się na 

celu, nie na lotce czy na tej ślicznej dziewczynie wchodzącej do baru. Użyj do wycelowania 

swoich ulubionych punktów na tarczy lub przymierz w inny sposób, ale przymierz! Większość 

graczy robi to naturalnie jednak niektórzy początkujący pomijają ten etap rzutu od samego 

początku. Jest to rzecz, którą musisz robić, więc celuj. 

Ruch do tyłu: Zrób go, ale nie za szybko. Wielu początkujących graczy boi się, że gdy cofną 



rękę etap celowania pójdzie na marne, ale współgranie tych dwóch rzeczy to tylko kwestia 

praktyki. Znanych jest tylko kilku dobrych zawodników, którzy pomijają ruch ręki do tyłu. Więc 

jest to rzecz, którą 99% z nas powinno robić chcąc dobrze rzucać. Jak daleko cofnąć rękę to 

kwestia indywidualna jednak dobrze jest zrobić całkiem spory ruch do tyłu. Jeżeli nie będzie 

ci to przeszkadzać możesz i powinieneś cofać rękę tak daleko jak się da. Możesz uniknąć 

stuknięcia się w nos czy w oko przez cofanie ręki pod brodą lub obok policzka (oczywiście 

tego na Twojej twarzy!) to zależy od techniki rzutu, jaką preferujesz. Typowym błędem jest 

zbyt mały ruch ręki do tyłu, ponieważ kontrolowanie go jest trudne. Jednak tracisz wtedy 

prędkość i dokładność rzutu. Lepiej dłużej poćwiczyć niż wybrać łatwiejszy sposób. 

Przyspieszenie: nie tak decydujące jak myślisz. Rób to naturalnie, nie za szybko i nie zbyt 

silnie. Rób to spokojnie jednym ruchem przez całą drogę do wyrzutu. Pamiętaj o uniesieniu 

łokcia. Jeżeli robisz ruch nadgarstkiem twoja dłoń idzie w tym etapie do przodu aż będzie 

prostym przedłużeniem ramienia. 

Wypuszczenie lotki: Jak już wyżej napisałem, w prawidłowym rzucie przychodzi to 

naturalnie i nie jest dużym problemem. Jeżeli masz kłopoty z określeniem miejsca, w którym 

puścić lotkę prawdopodobnie robisz techniczny błąd nie unosząc łokcia lub nie podążając 

ręką po wypuszczeniu lotki. To jest końcowy etap w ruchu nadgarstka. Dłoń musi być pod 

odpowiednim kątem w stosunku do przedramienia. Jeżeli wypuszczenie lotki nastąpi za 

późno trafi ona w punkt poniżej tego, w który celowałeś. 

Podążanie ręki: bardzo ważna rzecz. Pamiętaj porównanie strzelby z pistoletem. Dobrym 

sposobem żeby prawidłowo podążać ręką za rzutem jest kończenie z dłonią celującą w 

wybrany punkt. Typowym błędem jest opuszczenie ręki po puszczeniu lotki. Po prostu przez 

chwilę przytrzymaj rękę wyprostowaną i lekko uniesioną jak w animacji powyżej. Szybko 

wyczujesz, o co chodzi w podążaniu ręki za rzutem. 

Obiekt pożądania 

Lotka: Prawdziwy obiekt naszego pożądania jest w końcu tutaj. Pamiętaj żeby prowadzić 

lotkę po paraboli. Nie musisz nagrywać kamerą swojego rzutu i rysować na telewizorze 

permanentnym mazakiem prawidłowego toru, to najczęściej wyrabia się z czasem. (dzięki 

Bogu i dzięki genetycznemu dziedzictwu po naszych miotających-kamieniami-dla-zabicia-

zwierza-dla-jedzenia przodkach). Skup się na następujących rzeczach: Lotka musi być 

skierowana grotem do góry w trakcie celowania. Kąt jest zwiększany podczas ruchu do tyłu 

i zmniejsza się stopniowo w etapie przyspieszania. Gdy lotka jest puszczana osiąga prawie 

położenie poziome jednak ciągle grot powinien być lekko uniesiony. W każdych warunkach 

skierowanie lotki grotem w dół w którejkolwiek fazie rzutu jest błędem, błędem, błędem! 

Załapałeś? To kolejny niedopuszczalny błąd! 

Drganie: Lotka prawie każdego początkującego gracza mocno drga. U profesjonalistów i 

ekspertów wcale się nie rusza. 

Drganie może być następstwem różnych rzeczy:  

 Lotka jest przyspieszana po linii, która może być wszystkim, ale nie parabolą.  

 Szaft z piórkiem nie spełniają wymagań aerodynamicznych. Użyj standardowych 

kształtów piórek i średniej długości szatftów do pierwszych treningowych rzutów.  

 Bardzo prawdopodobne: grot lotki wskazuje dół w trakcie rzutu.  

 Mało prawdopodobne: grot lotki jest skierowany zbyt wysoko.  

To na tyle mojej analizy techniki rzutu. Jak zawsze zachęcam do podzielenia się swoimi 

przemyśleniami i pytaniami. Czekam na maile. 

 

Część 2 Chwyt. 



Upewnij się, że zapoznałeś się z częścią 1 „Rzut” zanim zaczniesz czytać ten rozdział. 

Chwyt i postawa następują po wymaganiach dotyczących rzutu. Skorzystasz więcej, gdy 

poznasz wszystkie powiązania opisane w pierwszej części. 

 

 
Wszystko inaczej – wszystko tak samo 

Chwyt jest najbardziej zmienną częścią techniki darta. W zasadzie możesz tutaj stosować 

wszystko, co jest dla ciebie wygodne. Jest tylko kilka rzeczy, których powinieneś się 

wystrzegać. 

Chwyt podstawowy: połóż lotkę w otwartej dłoni. Balansuj nią i znajdź środek ciężkości. 

Teraz kciukiem przesuń lotkę w stronę koniuszków palców. Umieść kciuk trochę za środkiem 

ciężkości lotki, przytrzymaj ją tyloma palcami iloma będzie ci wygodnie. Teraz unieś ramię do 

pozycji celowania. Gotowe. 

Większość chwytów jest po prostu niewiele zmodyfikowanym chwytem podstawowym. 

Podstawowe wymagania:  

 Grot do góry! Jak już wiesz z pierwszej części twoim podstawowym celem 

związanym z trzymaniem lotki jest skierowanie grotu ku górze w każdej fazie rzutu. 

Jeżeli w twoim chwycie nie jest to spełnione zmień go natychmiast.  

 Mocno, ale nie sztywno. Uchwyt musi być mocny, ale nie może napinać mięśni 

palców. Jeżeli twoje palce stają się białe od ucisku – za mocno trzymasz. Jeżeli twoje 

mięśnie są tak napięte, że masz problemy z wypuszczeniem lotki – uchwyt jest za 

silny. Dart to gra dotyku nie siły. Trzymaj lotkę tylko tak żeby nie wypadła jednak na 

tyle mocno żeby kontrolować ją podczas rzutu. Typowym błędem jest częściej 

trzymanie lotki za mocno niż zbyt lekko.  

 Ile palców? Często zadawane pytanie jednak nie można na nie zdecydowanie 

odpowiedzieć. Najmniej 3 palce (kciuk + 2) maksymalnie 5. Wszystkie palce powinny 

dotykać barela lub grota natomiast żaden nie powinien dotykać szaftu nie mówiąc o 

piórku. Trzymanie dwoma palcami nie daje wystarczającej kontroli, dlatego minimum 

3. Więcej palców daje większą stabilność podczas rozpędzania i lepsze czucie 

jednak utrudnia wypuszczenie lotki. Koordynacja palców przy wyrzucie musi być 

główną wytyczną iloma palcami trzymać. Upewnij się, że żaden palec nie spowoduje 

nieplanowego zachwiania lotki przy wypuszczaniu i nie poruszy jej w ostatniej chwili. 

To łączy się z kolejnym punktem:  

 Kształt barela: Nie wszystkie sposoby trzymania są użyteczne do każdego rodzaju 

barela. Dłuższe barele wymuszają trzymanie większą ilością palców a krótsze 

mniejszą (to oczywisty powód). Nie tylko musisz znaleźć swój chwyt, musisz również 

zdecydować się na odpowiedni barel.  

 Nie w pięść! Co zrobić z pozostałymi palcami nietrzymającymi lotki? Najlepiej je 

wyprostować lub trzymać w tej samej pozycji, co pozostałe palce. Złym pomysłem 

jest żeby np. trzymając lotkę 4 palcami (kciuk +3) mały palec dotykał wewnętrznej 

części dłoni (jak przy zaciśnięciu w pięść). W takim wypadku pozostałe palce z 

powodu naciągniętych mięśni będą dążyły do zaciśnięcia się w pięść zamiast do 

otwarcia, co jest wymagane przy wyrzucaniu lotki. To również zwiększy szansę 

niechcianego zachwiania lotki oraz powoduje tendencję do kierowania grotu w dół, 

co, jak już odkryliśmy, jest mocno niepożądane.  



Żeby zilustrować różnorodność chwytów przedstawię kilka przykładów ze świata 

profesjonalistów. Zwróć uwagę, że, jak napisałem wcześniej, chwyt jest wynikiem 

używanego barela i vice versa:  

 Ołówek – Phil Taylor: Phil trzyma lotkę powszechnym „ołówkowym” 

chwytem. Ten sposób jest tak dobry i tak zły jak każdy inny dopóki jesteś w stanie 

trzymać lotkę prosto bez ruchów na boki. Trzymanie ołówkowe jest drugim 

najczęściej używanym chwytem po różnych odmianach podstawowego. Wymaga 

używania cienkiego cylindrycznego barela, takiego jak używa Phil.  

 Dłoń szeroko otwarta – Dennis Priestley: Denis ma zwyczaj trzymać palce prawie w 

poziomej linii a do stabilizacji używa tylko swojego kciuka. Gdy ostatnio widziałem go 

na video zamykał rękę troszeczkę bardziej jednak w dalszym 

ciągu jest zawodnikiem, który ma najbardziej otwartą dłoń (z tych graczy, których 

znam). Chwyt wygląda na bardzo luźny, jest to zaletą, gdy trzeba wypuścić lotkę 

jednak jest również duża szansa, że przestaniemy ją kontrolować podczas 

przyspieszania. Jak on radzi sobie z czuciem lotki w tym chwycie jest dla mnie 

tajemnicą i chyba tylko on wie jak to robić. Gdy spróbowałem tego chwytu miałem 

problemy z trafianiem w tarczę. On albo ma naturalne predyspozycje do niego albo 

bardzo długo go ćwiczył. Chwyt z rodzaju ekstremalnych. Dennis używa trochę 

grubszego barela gdzieś pomiędzy Philem Taylorem a Johnem Lowe.  

 Mały palec na grocie – Eric Bristow: Eric w latach swojej świetności trzymał mały 

palec z daleka od pozostałych, dotykając nim grota. Długi 

cylindryczny barel. Jego chwyt jest odmianą trzymania podstawowego, nie najgorszą 

nie najlepszą. Mniej utalentowani gracze mogą mieć z nim problemy.  

 Trzy palce –  John Lowe: John używa raczej grubszych i 

krótkich lotek, więc trzymanie 3 palcami było naturalne - więcej palców nie mogło 

znaleźć miejsca na krótkim, barelu. Chwyt ten należy uważać za standardowy przy 

takim rodzaju lotki.  



 Mały palec wyprostowany – Rod Harrington: Rod używa długich i 

cienkich bareli, jakie stały się popularne, gdy poziom i dokładność darta wzrósł. 

Używa standardowego chwytu i prostuje mały palec trzymając go w poziomie z dala 

od pozostałych dotykających barela. Tego typu trzymanie wydaje mi się bardzo 

logiczne. Używam zbliżonego chwytu na podobnym barelu.  

 Trzymanie lotki tuż za grotem – Bob Anderson: · Bob trzyma lotkę przed środkiem 

ciężkości zaraz za grotem. Jest to nietypowe i większość graczy miałaby problem z 

dobrym "czuciem" lotki przy wyrzucie. Bob raczej pcha lotkę niż ją rzuca. Jego rzut 

jest zdecydowanie szybszy niż innych i sprawia wrażenie jakby ciągle się spieszył. 

Mocny ruch nadgarstkiem. Używa odmiany trzymania ołówkowego, który wydaje się 

logiczny przy tej ekstremalnej technice oraz bardzo długich cylindrycznych bareli. Nie 

jest to trzymanie nadające się do rekomendacji raczej wyrafinowana technika dla 

osoby, która rzuca bardzo dynamicznie.  

A teraz znajdź swój sposób 

Po prostu musisz znaleźć swój chwyt. Każdy, który spełnia wymagania i z którym potrafisz 

sobie poradzić będzie dobry. Nie kopiuj innych graczy. Wypracuj swój własny sposób. 

Możesz oczywiście z ciekawości wypróbować chwyty innych osób, żeby je porównać i 

znaleźć w nich rzeczy, które ci pasują albo żeby nauczyć się czegoś o technicznych 

powiązaniach i poszerzyć swoją wiedzę. Pamiętaj, że każdy człowiek jest inny a chwyty są 

tak samo różne jak ludzie. Nie staraj się znaleźć swojego nowego i rewolucyjnego chwytu. 

Popróbuj trochę zobacz, co ci pasuje a później ćwicz i używaj tego, który wydał ci się 

najlepszy. 

Część 3 Postawa. 

Upewnij się, że zapoznałeś się z częścią 1 „Rzut” zanim zaczniesz czytać ten rozdział. 

Chwyt i postawa następują po wymaganiach dotyczących rzutu. Skorzystasz więcej, gdy 

poznasz wszystkie powiązania opisane w pierwszej części. 

Tylko jedna jest prawidłowa 

Jest tylko jedna prawidłowa postawa, która spełnia wszystkie wymagania prawidłowego 

rzutu. Prawa noga (lewa dla leworęcznych) z przodu.  

Zrozumiemy to, gdy przyjrzymy się etapowi celowania. Gdy celujemy ustawiamy w jednej linii 

cel, lotkę i oko. Podczas rzutu powinniśmy ruszać tym całym trzy-dźwigniowym systemem w 

dwóch płaszczyznach. To zredukuje możliwość popełnienia błędu przez wyeliminowanie 

ruchów ręki na boki. Łatwo zrozumieć, że nie da się tego zrobić gdyby obie stopy dotykały 

linii rzutu. Być może byłoby to wygodniejsze, ale nie możemy tak się ustawiać. 

W optymalnej postawie ramiona i tarcza tworzą kąt 90º tak samo jak stopy. Jednak 

większość ludzi stwierdzi, że jest to bardzo niewygodne lub wręcz niemożliwe. Więc musimy 

znaleźć kompromis. 



 

 

 
 

Kąt ramion: Definiuje postawę. Powinieneś starać się dojść do perfekcyjnych, 90� ale nie 

całkowicie poświęcając komfort rzucania. Właściwy kąt zawiera się w przedziale ok. 50 do 

80º. W tym wypadku dokładna wartość jest twoim wyborem. 

Kąt stóp: Kąt stóp wynika z kąta ramion w przeciwnym wypadku upadniesz na podłogę. 

Balans 

W każdym momencie rzutu musisz zachować stabilną pozycję. Będzie to trudne dla 

początkujących i wymusi rozpoczęcie od mniejszego kąta bez zbytniego wychylania się do 

przodu. 

Przeniesienie ciężaru: ciężar ciała jest prawie w całości przeniesiony na przednią stopę, 

podczas gdy tylna służy do zachowania równowagi. Bez względu na to, w jaki sposób 

rozłożysz ciężar twoja postawa musi być stabilna jak polski złoty;) Nie podnoś przedniej 

stopy, musi ona pozostać płasko na podłodze. 

Wychylenie: Im bardziej się wychylisz do przodu tym bliżej będziesz tarczy (pomyśl przecież 

po to robimy, nie?) jednak tym większy wysiłek i mniej stabilny rzut. Gdy wychylisz się za 

bardzo szybko dopadną cię bóle pleców szczególnie, gdy łączysz to ze skrętem bioder. Abyś 

nie podupadł na zdrowiu wychylaj się z rozsądkiem. Większość zawodowców znalazło 

kompromis ty też powinieneś taki znaleźć. Jeżeli potrzebujesz rady spytaj Boba Andersona o 

jego operację pleców. 

Balans: Za tą pracę odpowiedzialna jest tylna noga. Podnoszenie jej nie jest polecane 

jednak niektórzy profesjonaliści to robią, są to jednak gracze, którzy mają balans opanowany 

do tego stopnia, że pokonaliby cię stojąc na jednej nodze. Ponownie - nie podskakuj w 

czasie rzucania – „jedna stopa na podłodze” to nie tylko zasada w bilardzie. Jest również 

zalecana zawodnikom darta. Stopa balansująca nie musi leżeć płasko na podłodze (jest to 

dobre dla początkujących) tylko palce powinny jej dotykać. 

Tors: Twoja pozycja musi gwarantować, że ciało nie będzie się ruszać podczas rzutu. 

Przypomnij sobie przymocowany bark z pierwszej części. Nie wyginaj pleców, utrzymuj swój 

kręgosłup wyprostowany. Twoje ciało musi być naprężone, ale ramię musi pozostać luźne. 

Podsumowując, postawa jest najłatwiejszą, ale bardzo ważną częścią rzutu. Nie zaczynaj od 

stania przodem do tarczy gdyż to przeszkodzi prawidłowo wykonać inne etapy rzutu a ty 

wcześniej czy później zobaczysz, że się męczysz. 

Jak zawiesić tarczę? 

Lokalizacja 



Tarcza do darta powinna być zawieszona w bezpiecznym miejscu z daleka od 

wartościowych przedmiotów, które można uszkodzić. Oprócz tego powinna być 

umiejscowiona tak, żeby nikt nie mógł przypadkowo wejść w pole gry. Ścieżka do tarczy 

może się z czasem wytrzeć, dlatego jeżeli chcesz ochronić posadzkę, panele czy dywan 

możesz zaopatrzyć się w specjalne maty darterskie (dostępne w niektórych sklepach). Tego 

typu maty mają rozrysowane linie. Mogą również być zwijane, gdy nie są potrzebne. 

Tarcza powinna być dobrze oświetlona światłem nietworzącym cienia. Najlepiej umieścić 

lampy ponad tarczą. Należy jednak uważać żeby nie znajdowały się na drodze rzucanych 

strzałek. Optymalnym miejscem jest umieszczenie źródła światła w odległości 45-60cm od 

tarczy. Niektóre tarcze są wyposażone w lampki, które można łatwo do nich doczepić. 

Osobiście nie spotkałem się z czymś takim, ale skoro na amerykańskich stronach o tym 

piszą to widocznie można coś takiego kupić;) 

Użytkowanie tarczy 

Tarcze sisalowe (do lotek z metalowymi grotami) będą się niszczyć nierównomiernie. 

W związku z naturą gry pole 20 zużyje się najszybciej. Tego typu tarczę można przekręcać 

i zmieniać położenie „metalowego pająka” dzielącego tarczę na pola tak, aby numery 

znajdowały się w odpowiednim miejscu. 

Podczas gry na tarczach elektronicznych plastikowe groty będą często łamać się 

i pozostawać w tarczy. Co jakiś czas powinno się przeprowadzać „czyszczenie” pól ze 

złamanych grotów za pomocą dostępnych w domu przyrządów (kombinerki, śrubokręty itp.). 

Można również w sklepie z akcesoriami do darta zaopatrzyć się w specjalny „wypychacz” do 

złamanych grotów. 

Wysokość tarczy i odległość linii rzutu 

Tarcze sisalowe: Środek tarczy (Bull's Eye) powinien być na wysokości 5'8” (ok.173cm) nad 

podłogą. Linia rzutu powinna być umieszczona w odległości 7'9 1” (ok.237cm) od przodu 

tarczy (nie od ściany). 

Tarcze elektroniczne: (wersja amerykańska) Środek podobnie jak w tarczach sisalowych. 

Linia rzutu w odległości 8' (ok.244cm) od przodu tarczy (nie od ściany).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Specyfikacja tarczy 

 

 
 
 
Zasady 
Specyfikacja lotki 

 
 Piórka mogą być dowolnie długie jednak cała lotka nie może być dłuższa niż 8” 

(ok.20,3cm). Piórka nie powinny być szersze niż 3' (ok.19mm) mierząc od szaftu do 

brzegu piórka i nie mogą mieć więcej niż 4 „skrzydełka”.  

 Lotki plastikowe nie mogą być cięższe niż 30g natomiast stalowe nie mogą mieć 

więcej niż 50g. Lokalne przepisy mogą zmieniać tą zasadę.  

 Lotki nie mogą mieć złamanego lub obciętego grotu.  

 Lotki mogą być sprawdzone na zgodność z wytycznymi podczas turnieju.  

Główne zasady gry 

 Do każdej gry niezbędna jest linia rzutu umieszczona w odpowiedniej odległości od 

tarczy (zobacz Ustawienie tarczy dla dokładniejszych danych dot. odległości)  

 Zawodnicy mogą wychylać się za linię jednak muszą uważać, aby żadna stopa nie 

przekroczyła jej oraz aby nie dotknęli podłogi przed linią rzutu zanim lotka nie dotrze 

do tarczy.  

http://dart.wroclaw.pl/jakgrac1.html


 Odbite lotki: Przy tarczach elektronicznych obowiązuje zasada „Tarcza ma zawsze 

rację”. Zgodnie z nią punkty za odbitą lotkę są zaliczane, jeżeli tarcza zanotowała 

rzut. Podobnie, jeżeli tarcza nie zapisała odbitej lotki nie można ręcznie dodać 

punktów. Przy lotkach stalowych rzuty odbite nie są zaliczane i nie można powtórzyć 

takiego rzutu.  

 Przy tarczach elektronicznych, nie liczy się punktów, jeżeli rzut został oddany przed 

komendą „Throw Darts” (albo tarcza nie została ustawiona na twoją turę). W takim 

wypadku rzut uznaje się za wykonany i nie można go powtórzyć ani ręcznie dopisać 

punktów.  

 Gracz osiągając zero punktów rzucając „na liczniku” przeciwnika przegrywa grę.  

 Każdy gracz oddaje trzy rzuty w turze. Istnieje możliwość opuszczenia jednego lub 

wszystkich rzutów w danej serii. W takim wypadku następuje kolej przeciwnika.  

Zasady gry '301 

 Rzut monetą decyduje, kto zaczyna. Każdy z graczy rzuca jedną lotką w środek 

tarczy. Właściciel lotki, która jest bliżej bullseye zaczyna grę. Jeżeli obie lotki są w 

takiej samej odległości od bullseye każdy gracz rzuca ponownie. Tym razem zaczyna 

osoba, która rzucała, jako druga.  

 Każdy darter rzuca trzema lotkami w rundzie. Zsumowaną ilość punktów odejmuje się 

od 301.  

 Pierwsza osoba albo zespół, który osiągnie zero wygrywa grę.  

 Jeżeli zawodnik wyrzuci w serii więcej punktów niż potrzeba, aby osiągnąć zero 

wtedy jest tzw. „bust”. Punkty z tej serii nie są liczone i rzuca następny zawodnik.  

 Opcja Double-In, Double-Out - gdy zostanie wybrana któraś z tych opcji pierwszy rzut 

(In) lub ostatni (Out) musi zostać oddany w pierścień „podwójny”  

Zasady gry '501 

 Takie same zasady jak w grze '301 za wyjątkiem początkowej ilości punktów: w tej 

grze 501 zamiast 301.  

Cricket 

 W tej grze gra się tylko polami 20, 19, 18, 17, 16, 15 oraz Bullseye. Można rzucać 

zarówno pojedyncze, podwójne jak i potrójne wymienione wcześniej pola.  

 Pola mogą być trafiane w dowolnej kolejności.  

 Zwycięzca criketa musi trafić 3x pole 20 (lub np. potrójne pole 20) 3 19, 3 18, 3 17, 3 

16, 3 15 oraz 3 Bullseye. Zwycięzcą jest gracz, który pierwszy trafi 3 razy w każde z 

wymienionych pól oraz zgromadzi tyle samo lub więcej punktów niż przeciwnik.  

Strategia 

Podczas zawodów najczęściej można spotkać dwa rodzaje gier: Cricket oraz '01. Najpierw 

zajmiemy się grami typu '01. 

'01 Easy-In, Easy-Out  

Najbardziej popularnymi grami typu '01 są '301 oraz '501. Easy-In, easy-out znaczy, że 

zaczynając grę (in) lub gdy ją kończysz (out) nie musisz rzucić w pole podwójne. Strategia 

tych gier polega na tym, aby doprowadzić swoje punkty do zera tak szybko jak to możliwe i 

szybciej niż twój przeciwnik. 

Podczas gry największą ilość punktów, jaką można zdobyć jedną lotką jest 60 (potrójna-20). 

Z tego powodu jest to najczęściej rzucane pole. Kończący rzut to taki, gdy masz już 

wystarczająco mało punktów żeby osiągnąć je w jednym rzucie. Gdy pozostało ci np., 57pkt 

wtedy, aby skończyć powinieneś trafić potrójną-19 (57pkt). 

Ponieważ gra '301 jest stosunkowo krótka szczególnie istotne jest wygrać „walkę o środek”, 

aby zaczynać grę. (bez względu na to czy grasz w '301 czy '501 zawsze powinieneś starać 

się rzucić bliżej środka, aby mieć przewagę rozpoczynania). Każda przewaga pomaga 



wygrać a zwycięstwo w „walce o środek„ to dobry start. Ponieważ gra '301 jest taką krótką 

grą, zwłaszcza w wersji Easy-In, easy-out, musisz zacząć koncentrować się nad serią 

kończącą dużo szybciej niż w innych grach. 

Powiedzmy, że zaczynasz grę '301 od zdobycia 100pkt w serii. Pozostaje ci 201 punktów. 

Najwięcej 3 lotkami możesz wyrzucić 180pkt (3 potrójne-20). Jeżeli masz 201pkt strategia na 

następną serię powinna już uwzględniać przygotowanie się do serii kończącej. Możesz 

ponownie rzucać w pole 20. Jeżeli trafisz np. 60 (potrójna-20), pozostanie ci 141pkt (201-

60=141). Aby skończyć grę mając 141pkt potrzeba jeszcze 3 rzutów. Mimo, że nie ma złych i 

dobrych końcówek istnieją zakończenia sugerowane. Zapoznaj się z możliwościami 

zakończenia zanim staniesz na linii rzutów. Wracając do naszego przykładu: mając 141pkt 

możesz próbować rzucić potrójną-17 (51pkt). Pozostanie do końca 90pkt. Jest kilka 

sposobów na zakończenie takiej gry, z których najpopularniejsze to potrójna-18 (54pkt) 

i podwójna-18 (36) lub podwójny bullseye (50pkt) i podwójna-20 (40pkt). W odmianie gry 

Easy-In, easy-out nie ma obowiązku kończenia gry polem podwójnym, oczywiście możesz 

trafiać pola podwójne i potrójne, aby szybciej dojść do zera. Dobry gracz powinien znać 

sposoby kończenia partii i musi być przygotowany, gdy nadchodzi jego pora rzucania. 

W grze '501 Easy-In, easy-out tak samo jest istotne, aby wygrać „walkę o środek”. Jednak 

'501 jest grą dłuższą z większą ilością rund. Łatwo jest wkurzyć się, gdy zaczynasz grę od 

26pkt w serii i pozostaje 475pkt. Wtedy weź głęboki oddech, cofnij się, pomyśl o cyfrach, 

które chcesz trafić i pamiętaj, że '501 jest dłuższą grą i masz jeszcze trochę czasu żeby 

wygrać. Zrelaksuj się, rzucaj dalej i skup się na serii, którą chcesz skończyć. 

Podobnie jak w '301, grając w wersję '501 Easy-In, easy-out gdy jesteś blisko końca 

(osiągnąłeś 180pkt lub mniej) musisz zastanowić się ile punktów zostawić żeby najłatwiej 

skończyć. Ponownie, mimo że kończenie double'em nie jest wymagane, możesz rzucać 

wszelkie kombinacje pól pojedynczych, podwójnych i potrójnych, aby wygrać. 

 

'301 Double-In, Double-Out oraz '501 Easy-In, Double-Out 

Główna różnica między tymi grami jest taka, że zaczynając grę '301 (wersję double-in, 

double-out) gracz musi w pierwszym rzucie trafić pole podwójne, aby zostały zaliczone 

punkty oraz zakończyć grę double'em, aby wygrać. W '501 gracz może zacząć dowolnym 

polem a zakończyć podwójnym. 

Perfekcyjnie zagrana '301 może być zakończona w 6 rzutach ( w wersji double-in, double-

out). Natomiast idealnie rozegraną grę '501 można zakończyć w 9 rzutach (tzw. Perfect nine 

- stąd nazwa naszego portalu). Dobry gracz powinien znać serie kończące (podwójne) 

począwszy od 170 w dół. Istnieją listy możliwych zakończeń, które mogą być pomocne w 

nauce. Również wiele dart-pubów ma plakaty z końcówkami gier na ścianach (w Polsce 

jeszcze nie widziałem, ale pewnie gdzieś takie puby są...). 

Wiedza o kończących seriach to również znajomość punktów, z których nie da się zejść do 

zera w jednej serii, np.169. Nie ma takiej kombinacji punktów na tarczy żeby w takim 

wypadku zakończyć grę w jednej serii polem podwójnym. 

Inną częścią strategii gry powinno być zastanowienie się, co będzie, jeżeli lotka trafi inne 

pole niż zamierzałeś. Wtedy należy zmienić końcówkę. Oto przykład: jeżeli graczowi 

pozostało 170pkt prawdopodobnie będzie chciał trafić dwa razy potrójną-20 oraz podwójny 

Bull. Załóżmy, że najpierw trafia potrójną 20 - pozostaje 110pkt. Gdy później trafi 

pojedynczą-20 zostanie 90pkt. Mając jeszcze tylko jeden rzut nie może skończyć. Najlepszą 

rzeczą, jaką można zrobić w takim wypadku jest przygotować sobie pole to najłatwiejszego 

zakończenia w następnej serii (i liczenie na to, że przeciwnik nie wygra pierwszy). Mając 90 

punktów można spróbować rzucić potrójną-18 (54pkt) i zostawić sobie na następną turę 

możliwość skończenia podwójną-18. Kończenie gry podwójną-18 jest dosyć popularne, 



ponieważ jeżeli gracz zamiast podwójną trafi pojedynczą-18 pozostaje mu 18pkt. Pomimo 

tego, że gracz chybił ciągle ma rzut do wykonania a ponieważ jego wynik jest parzysty może 

skończyć grę double'em w tym wypadku podwójną 9 (18pkt). 

Jako doświadczony gracz będziesz z jednakową swobodą trafiał w każde dowolne pole 

jednak należy pamiętać, że niektóre z nich są bardziej wskazane od innych. Jeżeli 

pozostawisz sobie 38pkt będziesz oczywiście próbował zakończyć grę jedną lotką trafiając 

podwójną-19. Jednak, gdy zamiast podwójną trafisz pojedynczą-19 pozostanie ci 19pkt - 

liczba nieparzysta. To oznacza, że będziesz potrzebował 2 lotek żeby skończyć. Jedną żeby, 

np. rzucić pole 3 i zejść do liczby parzystej i drugą w pole podwójna-8 żeby uzyskać 

końcowe 16pkt. 

Etykieta dartera 

Dart jest grą towarzyską a mecze bez względu na stawkę rozgrywane są w duchu 

sportowej rywalizacji i powinny rozpoczynać się i kończyć uściskiem dłoni (osobiście 

częściej spotykam się z delikatnym stuknięciem się pięściami zawodników i 

ewentualnym życzeniem sobie powodzenia). Ponieważ starasz się zostać wybitnym 

graczem powinieneś mieć szacunek do swoich przyjaciół-graczy i postępować 

zgodnie z zamieszczoną poniżej etykietą dartera.  

 Zaczynaj i kończ mecz uściskiem dłoni przeciwnika i słowami typu: 

„Powodzenia” a na koniec „Dzięki” czy „Dobra Gra” (zamiast uścisku dłoni 

można stuknąć się delikatnie pięściami przed każdą rundą)  

 Nie krzycz i nic nie mów do zawodnika, który stoi na linii rzutu, nie komentuj 

jego rzutów udanych lub nieudanych,  

 Nie sugeruj swojemu przeciwnikowi jak powinien zakończyć czy jaką obrać 

strategię.  

 Nie przeklinaj i nie podnoś głosu (żadnych wybuchowych reakcji, krzyków czy 

wrzasków).  

 Nie rzucaj lotkami w nerwach ani w tarczę ani poza nią.  

 Nie narzekaj na przeciwnika, z którym grasz.  

 Każde nieetyczne zachowanie, obraźliwy język albo lekceważenie meczu może 

być podstawą do ogłoszenia walkoweru dla przeciwnika a nawet wydalenia z 

ligi lub turnieju. Prawdziwy darter powinien przyjąć taki werdykt w duchu 

współzawodnictwa.  

 Grając w zawodach przynieś swoje lotki lub używaj udostępnionych przez lokal 

gdzie turniej się odbywa - nie nastawiaj się, że będziesz korzystał z lotek kolegi 

czy przeciwnika.  

 Nie zakładaj, że będziesz pierwszy rzucał o środek, zamiast tego porozmawiaj i 

ustal to z przeciwnikiem.  

Poradnik sędziego 

Artykuł dotyczy meczy rozgrywanych steel-tipami  

Wielkie dzięki za to, że zdecydowałeś się sędziować mecz. Prawdziwy darter nie tylko bierze 

udział w zawodach, ale również liczy punkty swoim kolegom darterom. W trakcie zawodów 

tego typu sędziowie są niezbędni, aby gracze mogli koncentrować się wyłącznie na meczu. 

Twoja rola jest bardzo ważna a tutaj masz kilka wskazówek jak zostać dobrym sędzią.  

 Nie rozmawiaj, nie pij ani nie pal w trakcie sędziowania.  

 Nie zmieniaj pozycji żebyś nie rozpraszał graczy.  

 Nie patrz na rzucającego tylko na tarczę.  

 Nie wypowiadaj liczby wyrzuconej przez każdą lotkę chyba, że zostaniesz o to 

poproszony, nie sugeruj strategii (nawet, gdy zawodnik ewidentnie stara się trafić w 

złe pole).  



 Sędzia może poinformować gracza ile wyrzucił i ile pozostało do końca - jeżeli 

zostanie o to poproszony.  

 Nie poprawiaj wyniku pierwszej lotki, jeżeli zawodnik rzucił następną i jej wynik został 

zapisany.  

 Nie zapisuj punktów za odbitą lotkę.  

 Wynik rzutu jest zależny od tego, po której stronie „pajączka” grot wbił się w tarczę.  

 Nie pokazuj żadnych grymasów dezaprobaty czy zachwytu.  

 Zawsze ustawiaj graczy po tej samej stronie tablicy, bez względu na to, kto wygrał 

„walkę o środek” czy kto pierwszy zaczyna. Jeżeli zespół A jest po lewej stronie w 

pierwszym legu wtedy powinien pozostać po lewej stronie do końca meczu.  

 Do obowiązków rzucającego należy zweryfikowanie punktacji podanej przez 

sędziego zanim wyjmie lotki z tarczy. Punkty nie podlegają zmianie, jeżeli 

przynajmniej jedna lotka zostanie wyjęta.  

Dla darterów, którzy właśnie skończyli mecz - po podaniu ręki przeciwnikowi i podziękowaniu 

za grę nie zapomnij podziękować „punktowemu”. Jeżeli jesteś skłonny może również kupić 

mu colę czy piwo. 

Jak zwykle, powodzenia i do zobaczenia na linii. 

Sugerowane zakończenia 

Dla większości zakończeń od 170 w dół jest wiele możliwości. Niektóre są lepsze od innych, 

bo np. jest procentowo większa szansa, że uda ci się je trafić, wszystkie lotki rzucasz w tą 

samą część tarczy lub sugerowane zakończenie jest najbezpieczniejsze. (Unikniesz fury lub 

sytuacji, gdy trafisz w pole obok tego, w które celowałeś i zostaniesz z liczbą niemożliwą do 

skończenia w dwóch rzutach). 

Jeżeli zestawienie sugerowanych zakończeń jest dla ciebie zbyt skomplikowane odłóż je na 

bok i wróć do niego następnego dnia (tylko nie zapomnij o nim!). Bardzo często przeczytanie 

czegoś w późniejszym terminie sprawia, że więcej rzeczy zapamiętujemy i są one łatwiejsze 

do zrozumienia. 

Zakoduj sobie, że na zwycięstwo w darcie składają się: umiejętności, pewność siebie i 

strategia. Niektórzy się z tym nie zgodzą, ale strategia to połowa sukcesu. Jeżeli masz 

dobrze opanowaną strategię gry wygrasz dużo więcej meczy! Dobry zawodnik grając w ’01 

myśli o końcówce, gdy pozostało mu około 230 punktów. 

Gra ’01 double-out to wyścig w dół do zera z wygranym, który trafił końcową ilość punktów. 

Znając strategię końcówek wiesz, kiedy trafiać 20 a kiedy 19 (albo inne pole) żeby pozostać 

z możliwym do skończenia wynikiem (w dwóch lub trzech rzutach). Większość darterów 

może trafiać 20 przez cały dzień, jednak, jeżeli trafiają pojedynczą - 20 aż pozostaje im 40pkt 

oznacza, że nie mają pojęcia, czym jest strategia gry. 

Kolejna ważna kwestia: Jeżeli jest możliwość końcowego rzutu – próbuj! Jeżeli nigdy nie 

spróbujesz kończyć mając 170 nigdy nie trafisz. Jeżeli pozostało ci 50pkt i jedna lotka – 

próbuj trafić double bulla. Prędzej czy później uda ci się rzucić końcówkę, którą celujesz a to 

doda ci pewności siebie. A pewność siebie to jedna z ważniejszych rzeczy w darcie. 

Następna rzecz: ćwicz końcówki. Ćwicz i ćwicz, i ćwicz, i ćwicz, i ćwicz, i ćwicz jeszcze 

trochę. To pokaże ci różnicę pomiędzy przegrywaniem meczy a staniem się notorycznym 

zwycięzcą. 

Zanim skupisz się na szczegółach listy zapamiętaj numery, których nie można skończyć w 

jednej serii. Są to: 169, 168, 166, 165, 163, 162 i 159. Jeżeli skończysz na którymś z nich 

twoim celem będzie wykorzystanie 3 lotek do pozostawienie wyniku, który będzie można 

zakończyć w następnej rundzie. Najlepiej pozostaw wynik mniejszy niż 90 żeby nie było 

konieczności trafiania w pola potrójne. 

Kilka kolejnych rad:  



 Twoim ulubionym zakończeniem powinno być to, które właśnie starasz się trafić. Myśl 

o każdym podwójnym polu na tarczy jak o kolejnym numerze, podejdź do linii i traf je. 

Często pozostanie ci numer, który nie jest przez ciebie preferowany. Po prostu staraj 

się je trafić zamiast narzekać, że to nie jest twoje ulubione pole. Dobrym 

zakończeniem jest każde, które akurat próbujesz trafić a dobry darter uczy się trafiać 

każde pole na tarczy.  

 Gdy chcesz skończyć mając dużo punktów niezbędnym będzie trafianie pól 

potrójnych. Staraj się wybierać pola potrójne, których używa się w krykiecie (zamiast 

potrójnej-14 czy potrójnej-13), ponieważ prawdopodobnie częściej je ćwiczyłeś niż 

pozostałe.  

 Jeżeli masz możliwość wyboru czy zostawić sobie 40pkt czy 32 ustaw końcówkę na 

32. Tym sposobem będziesz miał więcej szans zakończenia double’em, gdy trafisz w 

pole pojedyncze (32, 16, 8, 4, 2), po którym w dalszym ciągu będziesz miał liczbę 

parzystą możliwą do skończenia. Gdy wybierzesz 40 masz tylko 40, 20 oraz 10pkt i 

jeżeli trafisz pojedynczą, 5 gdy pozostało ci 10 zostajesz z cyfrą nieparzystą. (Mimo 

tego, gdy pozostało 40pkt trafiaj podwójną-20!)  

 Końcówki od 170 do 131 wymagają trafienia dwukrotnie w pole potrójne.  

 Zakończenia od 130 do 91 wymagają trafienia raz w pole potrójne (w pierwszym lub 

drugim rzucie)  

 19 czy 20? Przestudiuj listę... czasami trafienie 19 pozostawi lepszą sytuację do 

skończenia i przecież nie będziesz ciągle rzucał 20...  

 „Naprawiasz” wynik czy starasz się skończyć? Widziałem wielu zawodników, którzy 

mając 6pkt trafiają pojedynczą-2 i podwójną-2 (albo mając 26 trafiają 6 i podwójną-

10). Osobiście rzucam podwójną-3, ponieważ jest to dla mnie pole jak każde inne i 

jestem przekonany, że mogę je trafić. Niebezpieczeństwem w próbie poprawiania 

wyniku jest możliwość zrobienia fury albo pozostawienia pola nieparzystego. Jest to 

oczywiście twoja decyzja, ale radzę użyć wszystkich możliwych lotek to trafiania w 

kończące pole podwójne.  

 Podczas gdy jest tylko jedna możliwość skończenia przy wyniku 170 (albo dwa przy 

single-out) jest wiele sposobów do kończenia przy innych liczbach. Nie jest to 

kompletna i wyczerpująca lista, ponieważ jest np. 1602 sposoby kończenia, gdy 

pozostało 49pkt. Prawdopodobnie nie wyłapałem wszystkich możliwości!  

 Gdy wybierasz zakończenie zanim staniesz na linii, musisz przygotować, co będziesz 

rzucał, gdy zamiast w pole podwójne trafisz w pole pojedyncze liczby, którą trafiałeś 

(raczej pojedyncze niż potrójne).  

Lista kieruje się następującymi priorytetami:  

 Pole pojedyncze, gdy jest tylko jedna możliwość zakończenia tego konkretnego 

wyniku,  

 Używanie potrójnych lub pojedynczych pól krykietowych, (gdy tylko jest to możliwe), 

ponieważ większość zawodników gra w krykieta i łatwiej im trafiać w te numery,  

 Kończenie polami 8, 16, 32 lub 40, które pozostawiają wynik parzysty, gdy trafisz w 

pole pojedyncze,  

Oto proponowane zakończenia do gier typu '01 single-out (pojedyncze).  

T20 oznacza potrójną-20 (triple), D20 oznacza podwójną-20 (double) a S20 pojedynczą-20 

(single). B oznacza Bullseye (czyli środek tarczy). 

Przykładowe zakończenie dla 119. Wg listy: S19, B, B, czyli pojedyncza-19, Bullseye i 

jeszcze raz Bullseye. 



119-S19, B, B 
118-S18, B, B 
117-S17, B, B 
116-S16, B, B 
115-S15, B, B 
114-S14, B, B 
113-S13, B, B 
112-S12, B, B 
111-T17, T20 
111-T19, T18 
110-T20, B 
109-S9, B, B 
108-S8, B, B 
107-T19, B 
106-S6, B, B 
105-T15, T20 
104-T18, B 
103-S3, B, B 
102-T14, T20 
101-T17, B 
100-B, B 
99-T17, T16 
98-B, T16 
97-T19, D20 
96-T17, T15 

95-B, T15 
94-T18, T20 
93-T20, T11 
93-T19, D18 
92-T20, D16 
91-T17, D20 
90-B, D20 
89-T19, D16 
88-B, D19 
87-T19, T10 
87-T19, D15 
86-B, D18 
85-T17, D17 
85-T15, D20 
84-B, D17 
83-T17, D16 
82-B, D16 
81-T17, D15 
81-T17, T10 
80-B, T10 
80-B, D15 
79-S19, T20 
78-S18, T20 
77-S17, T20 
76-S16, T20 

75-S15, T20 
74-S14, T20 
73-S13, T20 
72-S12,T20 
71-S11, T20 
70-S20, B 
69-S19, B 
68-S18, B 
67-S17, B 
66-S16, B 
65-S15, B 
64-S14, B 
63-S13, B 
62-S12, B 
61-S11, B 
60-T20 
59-S9, B 
58-S8, B 
57-T19 
57-S7, B 
56-S6, B 
55-S5, B 
54-T18 
54-S4, B 

53-S3, B 
52-S2, B 
51-T17 
51-S1, B 
50-B 
49-S17, D16 
48-T16 
47-S7, D20 
47-S17, T10 
47-S17, D15 
46-S6, D20 
46-S16, T10 
45-T15 
44-S14, T10 
44-S4, D20 
43-S13, D15 
43-S3, D20 
42-T14 
41-S11, T10 
41-S1, D20 
40-D20 
39-T13 
38-D19 
37-S7, T10 

37-S5, D16 
36-T12 
36-D18 
35-S3, D16 
35-S19, D8 
34-D17 
33-T11 
32-D16 
31-S15, D8 
30-D15 
30-T10 
29-T3, D10 
29-S13, D8 
28-D14 
27-T9 
26-D13 
25-S3, D11 
25-S9, D8 
24-D12 
24-T8 
23-S7, D8 
23-S3, D10 
22-D11 
21-T7  

 
Oto proponowane zakończenia do gier typu '01 double-out (podwójne) . 

T20 oznacza potrójną-20 (triple), D20 oznacza podwójną-20 (double) a S20 pojedynczą-20 

(single). B oznacza Bullseye (pole wokół double-bullseye'a czyli środka tarczy). DB oznacza 

Double Bullseye (sam środek tarczy) 

170-T20,T20,DB 
169-None 
168-None 
167-T20,T19,DB 
166-None 
165-None 
164-T20,T18,DB 
163-None 
162-None 
161-T20,T17,DB 
160-T20,T20,D20 
159-None 
158-T20,T20,D19 
157-T20,T19,D20 
156-T20,T20,D18 
155-T20,T15,DB 
154-T20,T18,D20 
153-T20,T19,D18 
152-T20,T20,D16 
151-T20,T17,D20 
150-T20,T18,D18 

137-T17,T18,D16 
136-T20,T20,D8 
135-T20,T15,D15 
134-T20,T14,D16 
133-T20,T19,D8 
132-T20,T20,D6 
131-T20,T13,D16 
130-T20,T18,D8 
129-T19,T20,D6 
128-T18,T14,D16 
127-T19,T18,D8 
126-T20,T16,D8 
125-B,T20,D20 
124-T20,D16,D16 
123-T19,T16,D9 
122-T18,T20,D4 
121-T20,T15,D8 
120-T20,20,D20 
119-T19,T10,D16 
118-T20,18,D20 
117-T20,17,D20 

104-T18,18,D16 
103-T20,11,D16 
102-T20,10,D16 
101-T17,18,D16 
100-T20,D20 
99-T19,10,D16 
98-T20,D19 
97-T19,D20 
96-T20,D18 
95-T15,18,D16 
94-T18,D20 
93-T19,D18 
92-T20,D16 
91-T17,D20 
90-T18,D18 
89-T19,D16 
88-T16,D20 
87-T17,D18 
86-T18,D16 
85-T15,D20 
84-T20,D12 

71-T13,D16 
70-T18,D8 
69-T19,D6 
68-T16,D10 
67-T17,D8 
66-T10,D18 
65-T15,D10 
64-D16,D16 
63-T13,D12 
62-T10,D16 
61-T15,D8 
60-20,D20 
59-19,D20 
58-18,D20 
57-17,D20 
56-16,D20 
55-15,D20 
54-14,D20 
53-13,D20 
52-20,D16 
51-19,D16 



149-T20-T19,D16 
148-T20,T16,D20 
147-T20,T17,D18 
146-T20,T18,D16 
145-T20,T15,D20 
144-T20,T20,D12 
143-T20,T17,D16 
142-T20,T14,D20 
141-T20,T15,D18 
140-T20,T16,D16 
139-T20,T13,D20 
138-T20,T14,D18 

116-T20,16,D20 
115-T20,15,D20 
114-T20,14,D20 
113-T20,13,D20 
112-T20,20,D16 
111-T20,19,D16 
110-T20,18,D16 
109-T20,17,D16 
108-T20,16,D16 
107-T19,18,D16 
106-T20,14,D16 
105-T20,13,D16 

83-T17,D16 
82-T14,D20 
81-T15,D18 
80-T16,D16 
79-T13,D20 
78-T14,D18 
77-T15,D16 
76-T20,D8 
75-T15,D15 
74-T14,D16 
73-T19,D8 
72-T20,D6 

50-18,D16 
49-17,D16 
48-16,D16 
47-15,D16 
46-14,D16 
45-13,D16 
44-12,D16 
43-11,D16 
42-10,D16 
41-9,D16 
40-D20 

 
Trening 

Wielu z profesjonalnych graczy zapewnia, że nie trenują regularnie. Jednak ci zawodnicy 

opanowali już tajniki gry w darta, tzn. odpowiednią postawę, chwyt, zamach, rzut oraz 

strategię. Często stało się to po latach uczestniczenia w zawodach i trochę treningu 

pomiędzy nimi. No dobra, dużo treningu pomiędzy nimi. Jeżeli dopiero zaczynasz grać w 

darta jednym ze sposobów na podnoszenie swoich umiejętności jest trening. Dobrze jest 

prowadzić dziennik ćwiczeń, który pomoże ocenić i ukierunkować postępy. 

Pamiętaj o tym, że nie ma dobrych i złych ćwiczeń i z biegiem czasu nabędziesz własne 

preferencje i przyzwyczajenia. Najważniejszą rzeczą podczas treningów jest koncentracja. 

Jeżeli stracisz zainteresowanie albo znudzisz się należy zmienić swój program ćwiczeń albo 

powrócić do niego, gdy będziesz potrafił lepiej się skoncentrować. Nic nie daje rzucanie lotek 

w tarczę pro forma bez myślenia o tym, co się robi. 

Jeżeli jesteś początkujący i stwierdzisz, że denerwuje cię spędzanie czasu na codziennych 

ćwiczeniach - przerwij je na kilka dni. Celem treningów nie jest budowanie twojej frustracji 

tylko pomoc w byciu lepszym, praca nad koncentracją oraz nabranie wiary w swoje 

umiejętności, gdy stajesz na linii. 

Niektóre ćwiczenia mogą zabierać godzinę dziennie i więcej, jednak spełniają swoją rolę 

również wtedy, gdy trwają tylko 10 minut. Gdy masz trudności ze znalezieniem czasu na 

trening i odkładasz go, na kiedy indziej wtedy zacznij trenować krócej, np. 15 min. dziennie. 

Mimo, że możesz robić to wszystko samemu, najważniejszą rzeczą w osiąganiu postępów 

jest współzawodnictwo w lidze, udział w turniejach i różnego rodzaju mecze ze sparing 

partnerami. I pamiętaj: głównym powodem, dla którego grasz w darta jest radość, jaką z tego 

masz. Jeżeli trening albo granie meczy nie jest już dla ciebie źródłem radości jest to 

nieodzowny znak, że czas odłożyć lotki do szafy i zacząć grać w bierki. 

Dla zawodników grających stalowymi lotkami... zainwestuj w tarczę „Champion's Choice” 

(Wybór Mistrza). Podwójne i potrójne pierścienie na tej tarczy są o połowę mniejsze niż na 

typowych. Po treningach na „Championie” w domu, podwójne i potrójne pola będą dwa razy 

większe, gdy zagrasz w lidze. To znakomicie buduje pewność siebie! 

Powodzenia i do zobaczenia na linii! 

Ćwiczenie #1 

Pole 20 jest najwięcej punktowanym miejscem na tarczy, dlatego powinieneś zacząć od 

kilkukrotnego rzucenia w pojedynczą dwudziestkę. 

Później przejdź do podwójnych, zaczynając od podwójnej-1 przez podwójną-20 i podwójny-

bull. Mimo, że to nie wyścig możesz zmierzyć ile czasu zajmie ci zaliczenie tej rundy 

doublemi. Nowicjusze zauważą wyraźny postęp zaczynając od 45min i więcej schodząc do 

mniej więcej 15min. 

Gdy twoje umiejętności wzrosną możesz spróbować trafiać dwukrotnie w każdy double albo 



nawet trzykrotnie. 

Następnie, przejdź do bullseye trafiając go 50 albo nawet 100 razy. To pomoże ci trafić bulla, 

gdy będziesz „walczył o środek” (rzucanie w środek tarczy żeby zobaczyć, kto zaczyna) jak 

również udoskonali twoja grę w criketa, (gdy nie potrafisz trafić bulla nie wygrasz criketa) 

·Cricket oraz numery taktyczne to następne zadanie. Można to zrobić na kilka sposobów. 

Jako początkujący traf trzykrotnie punktowane numery criketa zanim przejdziesz do 

pozostałych? Gdy się podszkolisz możesz spróbować zaliczyć wszystkie potrójne pola 

criketa, później przynajmniej dwukrotnie traf w każde z potrójnych pól a może nawet po trzy 

razy w każdy potrójny numer. Innym sposobem na to ćwiczenie jest trafienie sześciokrotnie 

każdego punktowanego pola criketa po kolei, bez rzucenia w inne pole (pojedyncze pola są 

warte 1, podwójne są warte 2 a potrójne - 3... trafienie sześciu pojedynczych-20 po kolei liczy 

się, jako sześć i wtedy przechodzisz do następnego pola). 

W grach '01 często jesteś zmuszony to „korekcji” lub „poprawienia” wyniku tak żeby 

zakończyć polem podwójnym (np. mając 52pkt. zejść do 32 (żeby zakończyć grę jedną lotką) 

trafiając pojedynczą-20. Poćwicz pola pojedyncze po kolei od 1 do 20 za każdym razem 

rzucając wyłącznie w duże części, bez potrójnych i podwójnych. 

Streszczenie ćwiczenia #1  

 Rzuć 3 serie w pojedynczą-20.  

 Rzuć raz w każde podwójne pole od 1 przez 20 i double-bull.  

 Rzuć 50 środków (bullseye).  

 Rzuć trzykrotnie w punktowane pola cricketa.  

 Rzuć po kolei pojedyncze pole od 1 do 20.  

Wersja dla zaawansowanych ćwiczenia #1  

 Rzuć 3 serie w pojedynczą-20.  

 Rzuć trzykrotnie w każde podwójne pole od 1 przez 20 i double-bull.  

 Rzuć 100 (albo 150) środków (bullseye).  

 Rzuć 9 razy w każde punktowane pole cricketa (po kolei bez trafienia innego pola)  

 Rzuć po kolei pojedyncze pole od 1 do 20.  

Ćwiczenie #2 

Znajdź listę z sugerowanymi zakończeniami gier (dostępna tutaj) i ćwicz końcówki. Zacznij 

od 40pkt i idź do góry listy. Określ limit czasu, przez jaki będziesz ćwiczył, notuj, do jakiej 

liczby doszedłeś i śledź swój postęp.  

Ćwiczenie #3 

Przez określony limit czasu poćwicz zakończenia gry, gdy do końca zostało 50pkt. Innymi 

słowy, masz 50pkt i 3 lotki żeby zakończyć grę dublem. Tylko, jeżeli to zrobisz dajesz sobie 

punkt - jeżeli nie wyjdzie w jednej serii rzucasz od nowa. W pierwszym rzucie próbuj trafić 

podwójnego bulla. Jeśli się uda dostajesz punkt. Gdy spudłujesz pierwszą lotkę i trafisz 

powiedzmy 20... Pozostaje ci 30pkt. Użyj pozostałych 2 lotek żeby zakończyć polem 

podwójnym. W tym wypadku podwójną-15. Jeżeli się uda zapisujesz sobie punkt. Jeżeli nie-

masz 3 lotkę (chyba, że pozostanie liczba nieparzysta i nie da się skończyć dublem).  

Podobnym ćwiczeniem jest 101-out. Tym razem należy skończyć, gdy pozostało 101pkt., 

główną różnicą jest to, że teraz możesz rzucać tyle razy ile potrzebujesz. Notuj po ilu 

próbach udało ci się skończyć i oceniaj postęp.  

Ćwiczenie #4 

To ćwiczenie służy do trenowania rzutów do ulubionego (najczęściej rzucanego) pola. 

Wybierz numer, który najbardziej lubisz (20, 19 lub inny). Rzucaj 50 rund w to pole notując ile 

punktów zdobyłeś. Przykład: rzuciłeś pojedynczą-20, pojedynczą-20 i podwójną-20. 

Zaznaczasz pierwszą rundę i notujesz 80pkt. Powtarzasz to jeszcze 49 razy. Dodajesz 

wszystkie wyrzucone punkty i dzielisz je przez 150 (ilość wyrzuconych lotek). Otrzymasz 

http://dart.wroclaw.pl/jakgrac5.html


średnią ilość punktów zdobywanych jednym rzutem. Jest to pomocne ćwiczenie to śledzenia 

postępów.  

Ćwiczenie #5 

To zadanie jest zwane „Wybierz 3 cyfry”. Wyznacz losowo 3 cyfry z tablicy i spróbuj je trafić 

w takiej kolejności jak wyznaczyłeś. Żeby uatrakcyjnić to ćwiczenie wybieraj zarówno pola 

pojedyncze jak i podwójne i potrójne i licz sobie punkt tylko wtedy, gdy trafisz dokładnie w 

wybraną część pola. Dostajesz punkt za każdą lotkę, którą trafiłeś w zamierzony cel. Żeby 

ułatwić sobie wybieranie numerów możesz zapisać je na kawałkach papieru i losować po 3 z 

nich na początku każdej tury.  

Ćwiczenie #6 - dla sympatyków Cricketa 

To ćwiczenie symuluje grę w cricketa z przeciwnikiem. Ustaw tarczę dla dwóch osób, dla 

siebie i „niewidzialnego” gracza. Po wyrzuceniu pierwszej rundy „zalicz” za przeciwnika 3 

pola (zacznij od 20). Twój rywal będzie zaliczał 3 pola po każdej rundzie. Jeżeli zdobędziesz 

punkty zaznacz za przeciwnika 3 trafienia, tak żeby wyszedł na prowadzenie.  

Ćwiczenie #7 – Połowa 

Jest to dobre ćwiczenie do grania samemu. Sprawdź ile punktów potrafisz zgromadzić. 

Ustaw grę, która wygląda podobnie jak Cricket, w której należy wyrzucać po kolei 

następujące numery:  

 15  

 16  

 Podwójne (dowolne)  

 17  

 18  

 Potrójne (dowolne)  

 19  

 20  

 Bull  

W pierwszej rundzie rzucasz pole-15. Zapisz 15 punktów za każdą 15, którą trafisz. Jeżeli 

trafisz 4 razy 15 (np. dwa razy pojedyncze i raz podwójne) otrzymujesz 60pkt. W drugiej 

rundzie rzucasz 16. Znowu zapisz 16pkt za każdą, 16 którą trafisz. Jeżeli nie trafisz ani razu 

zmniejsz swój wynik o połowę. W następnej rundzie trafiasz dowolne pole podwójne. Dodaj 

punkty do wyniku lub pomniejsz go o połowę, gdy nie trafisz ani razu. W kolejnych turach 

trafiaj 17, 18, pola potrójne (dowolne), 19, 20 i bullseye. Gdy dojdziesz do wprawy zastąp 

zwykłego bulla podwójnym. Powodzenia!  

 
 


