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ПРЕДГОВОР

Всички турнири по дартс одобрени от БФД, ще бъдат под нейната изключителна юрисдикция или 
на назначените от нея Организатори, и ще се играят съгласно правилата за игра и турнири на 
БФД. Правилата за Игра и Турнири на БФД са разделени на две отделни секции;
Правила за игра: от 1.00 до 6.00 включително. Турнирни правила: от 7.00 до 23.00 включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС

ПРАВИЛА ЗА ИГРА И ТУРНИРИ
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ПРАВИЛА ЗА ИГРА

1.0 ХВЪРЛЯНЕ

     1.1 Играчите трябва да играят със свои собствени дартс стрели, които не трябва да 
надвишават обща дължина от 30.5 см и тегло от 50 грама. Всяка дартс стрела се състои от 
метално острие с форма на игла, свързано с тяло. В задната част на тялото  има прикрепена 
част, която може да се състои от до пет отделни части (flight, a flight securing device(s), a flight 
protector, and a stem).
     1.2 Играчът трябва да хвърля стрелите от позиция в изправено положение, с изключение на 
обстоятелства, когато физическо увреждане или инвалидност изисква играчът да е в 
неизправено положение.
     1.3 Всички стрели трябва да бъдат хвърляни целево, една по една с ръка. Всички стрели 
трябва да бъдат хвърлени с върха на острието насочено към лицето на таблото. Ако стрелата не 
бъде хвърлена по този начин, тогава хвърлянето ще бъде обявено за невалидно и няма да се 
брои в съответния лег, сет или мач.
     1.4 Хвърлянето се състои от максимум три стрели, освен ако легът, сетът или мачът не са 
завършили с по-малко от три стрели.
     1.5 Ако играчът, по време на хвърляне, докосне някоя стрела, която е на таблото, тогава 
хвърлянето трябва да бъде считано за завършено.
     1.6 Всяка стрела, отскочила или паднала от таблото, не се хвърля отново.
     1.7 Всяка стрела паднала от таблото преди да е завършено хвърлянето не се зачита.
     1.8 Преди да се извадят стрелите след завършване на хвърлянето, не е разрешено играчът 
или отбелязващият резултата да дозакрепи стрела (или стрели) в таблото за да не паднат или 
да ги задържи към таблото по същата причина. Ако това се случи, засегнатите стрели не се 
броят.
     1.9 Играч, умишлено извършващ злоупотреби с таблото при взимане на стрелите в края на 
хвърлянето ще получи устно предупреждение от рефера. Следващо предупреждение ще бъде 
дадено, ако в същия мач се случи втори инцидент. Ако в един и същ мач се случи трети 
инцидент, въпросният играч ще загуби съответния лег, сет или мач.

2.0 СТАРТИРАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ

     2.1 Освен ако не е посочено друго във формата на играта на дадено състезание, всеки мач 
или лег се играе с пряк старт, т. е. за да започне да бележи, играчът трябва само да уцели със 
стрелата таблото от вътрешната страна на външният ограничител на двойния сектор (Double) на 
таблото.
     2.2 Освен ако не е посочено друго във формата на игра на дадено състезание, всеки мач или 
лег трябва да се играе с двоен финиш (Double finish), т.е. за да завърши и спечели, играчът 
трябва да забие стрела в двойния сектор (Double Ring или Bull) на числото, равно на 
половината от оставащия резултат.
     2.3 Булът се отчита като "50" и ако резултатът от "50" е необходим за завършване на лег или 
мач.
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     2.4 Булът се отчита като двойно "25".
     2.5 Правилото Bust се прилага, aко даден играч при хвърляне има повече точки, отколкото 
остават в лега или мача, или същите точки, които остават без завършване на double, или оставa 
с резултат 1, и тогава това хвърляне не се брои и резултатът остава същият, както преди това 
хвърляне.
     2.6 “Game Shot” е валидно само ако стрелите за дартс достигнат изисквания финиш и 
останат на таблото, докато не бъдат извадени след обявяването на "Game Shot".
     2.7 Ако 'Game Shot', обявен от Рефера, е невалиден, играчът има право да продължи това 
хвърляне, ако и трите стрели все още не са били хвърлени.
     2.8 Ако в резултат на грешка по т. 2.5 играчът е взел някоя от стрелите и не са били хвърлени 
трите стрели, тогава реферът ще замести извадената стрела или стрели възможно най-близо до 
същата позиция и ще позволи на Играча да завърши хвърлянето. 
     2.9 Първият играч, който завърши, като отбележи изисквания double, ще бъде обявен за 
победител в този лег или мач, в зависимост от това кое е приложимо. Стрела, изстреляна от 
играч след приключване, не се брои.
     2.10 В мач или в сет, разделен на легове, мачът или сетът се играят “победител от три“(пет, 
седем и т.н.) лег-ове. Т.е. първият играч, който спечели половината плюс 1 от дадения брой 
легове, ще бъде победител в мача или сета, а останалите легове, ако има такива, няма да се 
играят.
     2.11 В мач, разделен на сетове, мачът се играе "победител от три" (пет, седем и т.н.) сета, т.е. 
първият играч, който спечели половината плюс 1 от дадения брой сетове, ще бъде победител в 
мача, а останалите сетове, ако има такива, няма да се играят.

3.0 РЕЗУЛТАТИ

     3.1 Правилата на играта предвиждат мачове или легове да започват от фиксиран нечетен 
номер, като например 501, 701, 1001 или подобни. Всички резултати трябва да бъдат изваждани 
от началната сума или от резултата, останал от предишното хвърляне.
     3.2 Действителният резултат на всеки играч се показва на лист с резултати или на визуален 
дисплей. 
     3.3 Присъждат се точки за хвърлена стрела, ако острието остане в или се допре до таблото, в 
рамките на външния ограничител на двойния сектор до завършване на хвърлянето и резултатът 
е бил обявен и записан на листа или визуалния дисплей.
     3.4 Резултатът се брои от страната на сегмента, в който върхът на стрелата навлиза и остава 
в, или се допира до таблото.
     3.5 Стрелите се прибират от таблото от хвърлящия, освен при такива обстоятелства, когато 
физическо увреждане или наряняване изисква играчът да получи помощ, но при всички 
положения, само след като резултатът е записан от Рефера.
     3.6 Възражения отнасящи се до постигнатия резултат, не могат да бъдат направени след като 
резултатът е записан от Рефера и стреличките са били прибрани. Ако неправилният резултат 
доведе до спечелване на лег, резултатът ще бъде валиден.
     3.7 Грешките в отчитането трябва да стоят записани на таблото, освен ако не са коригирани 
преди следващото хвърляне на играча, чийто резултат е сгрешен.
     3.8 Действителният резултат трябва да бъде показан на листа или на визуалния дисплей и 
да бъде ясно видим, на нивото на очите, пред играчите и Рефера.
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     3.9 Не се дава индикация за нужния 'double out' от Рефера. Пример: обявява се  "32", а не 
"двойно 16"
     3.10 Реферът е в ролята на арбитър по всички въпроси, свързани с Правилата за игра при 
провеждане на мача и, ако е необходимо той се консултира с назначените официални 
длъжностни лица за турнира, преди да обяви каквито и да било решения по време на мача.

4.0 ТАБЛА ЗА ДАРТС – ОДОБРЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТ БФД

     4.1 Дартс таблата, на които ще се играе трябва да отговарят на долупосочената 
спецификация; 
а. Всички табла трябва да са от тип “влакнисти“. 
б. Всички табла да са произведени от сизал
c. Всички табла са  с разпределение по часовниковата стрелка от 1 до 20
d. Всички табла имат вътрешен централен кръг (Bull), който дава 50 точки. 
е. Всички табла имат външен централен кръг, който дава 25 точки 
f. Всички табла имат вътрешна тясна ивица, "троен пръстен/Тreble Ring", която  утроява номера 
на сегмента 
g. Всички табла имат външна тясна лента, "двоен пръстен/ Double ring", който удвоява номера 
на сегмента. 
h. Всички табла трябва имат дефиниращи сегментите гранични материали, както следва:
 • Теловете могат да бъдат кръгли, триъгълни или диамантообразни с разрез максимум 1,85 mm 
или 1,27 mm минимум. (+/- 2 мм) 
• Вътрешните и външните bull пръстени, ако не са изработени от тел, трябва да имат заострени 
ръбове и дебелина на стената не повече от 1.6 мм (+/- 0.2 мм) Всички материали, дефиниращи 
сегментите на таблото трябва или да бъдат прикрепени към лицевата част на таблото по такъв 
начин, че да лежат по плоскостта на таблото, или алтернативно да бъдат вградени в 
повърхността на таблото. 
j. Всички табла трябва да имат следните размери:

Размерите на двойните и тройните сектори:
• за конвенционални табла с тел измерени от вътре  = 8.0мм +/- 0.2 мм
• за производство на лентов материал, измерено от край до край = 10.00мм +/- 0.2 мм
• Диаметър на вътрешен Бул кръг (50) = 12,7 мм. +/- 0,2 мм.
• Вътрешен диаметър на външен Бул кръг (25) = 31,8 мм +/- 0,3 мм.
• Външен ръб на жицата на двойния сегмент до централния Бул = 170,0 мм. +/- 0,2 мм.
• Външен ръб на жицата на тройния сегмент до централния Bull = 107.4 мм. +/- 0,2 мм.
• Външен ръб на диаметъра на жицата при  двойния сегмент = 340,0 мм. +/- 0,5 мм.
• Общ диаметър на таблото = 451,0 мм. +/- 3,0 мм
     4.2 Таблото трябва да бъде фиксирано така, че сегментът "20" да е с по-тъмния цвят от 
двата сегментни цвята и е разположен централно отгоре.
     4.3 Играчът или официален представител на отбора има право да поиска да се смени или 
завърти таблото преди или по време на мача, винаги при условие, че противникът или 
официалният негов представител е съгласен с искането. Такава промяна или преместване се 
извършва само преди мача или между леговете на мача и се извършва само от официално 
оторизирано лице за турнира
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ПРЕДГОВОР

Всички турнири по дартс одобрени от БФД, ще бъдат под нейната изключителна юрисдикция или 
на назначените от нея Организатори, и ще се играят съгласно правилата за игра и турнири на 
БФД. Правилата за Игра и Турнири на БФД са разделени на две отделни секции;
Правила за игра: от 1.00 до 6.00 включително. Турнирни правила: от 7.00 до 23.00 включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

5.0 ОСВЕТЛЕНИЕ
 
     5.1 По време на турнир, всяко табло трябва да бъде осветено от подходящо разположено 
осветление с минимален интензитет 1600 LM (100 Watts).
     5.2 Таблата, използвани при подиумните финали, трябва да бъдат осветени с най-малко две 
подходящи осветителнои тела с минимален интензитет 1600 LM (100 W).
     5.3 Всички осветителни тела трябва да бъдат снабдени с предпазни екрани, за да разсейват 
светлината от очите на играча, когато стоят на Оки-то.
     5.4 Общото ниво на осветеност може да бъде увеличено с използването на осветление тип 
каскада или ‚лунички‘, но трябва да се внимава да се предотврати хвърлянето на сенки върху 
таблото по време на мача.

6.0 ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТАБЛОТО И РАЗМЕРИ НА ОКИ

     6.1 Таблото се фиксира по такъв начин, че вертикалната височина от пода, на същото ниво 
като оки-то, до хоризонталната линия, минаваща през центъра на Бул-а, да бъде 1.73 метра - 
Виж фиг. 1.
     6.2 Повдигнато Оки, с височина 38 мм. и дължина 610 мм., трябва да бъде поставено на 
минимално разстояние за хвърляне и измерено от задната страна на Оки-то, да е на 2.37 метра  
хоризонтално до осевата линия в предната част на таблото.
     6.3 Разстоянието по диагонал от центъра на Бул-а до гърба на Оки-то на нивото на пода 
трябва да бъде 2.93 метра.
     6.4 Минималното разстояние на чистата площ за стоене от задната част на оки-то е не 
по-малко от 1.22 м.
      6.5 По време на мач играчът няма право да пристъпва част от издигнатото оки, нито пък 
играчът ще хвърля някоя стрела с позиционирани крака, освен зад издигнатото Оки.
     6.6 Играч, който хвърля стрела от позиция от двете страни на издигнатото Оки, трябва да 
придържа стъпалата си зад въображаема права линия, която се простира от всяка една страна 
на Окито.
     6.7 Всеки играч, нарушаващ клауза 6.4 или 6.5, първо трябва да бъде предупреден от 
Рефера в присъствието на капитана на отбора или официален негов представител. Всяка 
стрела, която е хвърлена, в нарушение на тези клаузи, няма да носи резултат и ще бъде 
обявена за невалидена от Рефера.
     6.8 Даден играч или официален представител на отбора има право да поиска да бъдат 
проверени и коригирани размерите на Оки-то преди и по време на даден мач, винаги при 
условие, че противникът или официален представител на отбора му се съгласява с искането. 
Подобна проверка и корекция се извършва само преди мач или между леговете на мача и се 
извършва само от определено от официално лице
     6.9 Размерите на височината на таблата и дължината на оки-то могат да се променят за да 
отговарят на специфичните изисквания на състезателите при специални събития за лица с 
увреждания.

 

П О Д А Р Т С

Б Ъ Л Г А Р С К А Ф Е Д Е Р
А ЦИ

Я

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС
Член на Международна федерация по дартс и Британска дартс организация

BULGARIAN DARTS FEDERATION
Member of the World darts federation and British darts organisation



 

ПРЕДГОВОР

Всички турнири по дартс одобрени от БФД, ще бъдат под нейната изключителна юрисдикция или 
на назначените от нея Организатори, и ще се играят съгласно правилата за игра и турнири на 
БФД. Правилата за Игра и Турнири на БФД са разделени на две отделни секции;
Правила за игра: от 1.00 до 6.00 включително. Турнирни правила: от 7.00 до 23.00 включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

       
              Фиг.1

ПРАВИЛА НА ТУРНИРИТЕ

7.0 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички одобрени от БФД турнири се играят според правилата за игра и турнирните правила на 
БФД. Всички допълнителни правила, създадени или практикувани от организаторите на турнири, 
се публикуват във формуляра за официално регистриране на турнири или в друга официална 
рекламна документация.
     7.1 Формулярът за официално регистриране на турнира и всяка друга съответна 
документация трябва да съдържа пълна информация за събитието, време за регистрация, 
начални часове и игрови формат на събитието. Включените събития могат да бъдат някои 
от/или всички от следните: Индивидуални - които могат да бъдат мъже или жени; Двойки - които 
могат да бъдат мъже или жени, или смесени; Отборни - който може да бъдат от три или повече 
лица в отбор, отборът може да бъде отворен или лимитиран или смесен по отношение на пола 
на членовете; Младежи - които могат да се състезават индивидуално, по двойки или в отбори, 
като е нужно да има ограничение според възрастова група.
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Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

8.0 ПРАВИЛА

     8.1 Тълкуванието на турнирните правила и правилата за игра на БФД, свързани с турнирите 
по дартс, се определя от организаторите на турнири или техните официални длъжностни лица, 
като тяхното решение е окончателно и задължително. Информацията, отнасяща се до такова 
тълкувание, се препраща на БФД при необходимост.
     8.2 Всеки въпрос, който не е изрично уреден от Правилника за игра на БФД, се решава от 
турнирните организатори или от техните официални длъжностни лица, като тяхното решение е 
окончателно и задължително.
     8.3 БФД или назначените от нея Организатори си запазват правото да отменят или променят 
всички дати, местата за провеждане и планираните дартс събития без предизвестие.
     8.4 Всички играчи ще играят съгласно игровите правила на БФД и съгласно други 
допълнителни правила, прилагани от организаторите на турнира. Всички такива допълнителни 
правила се отпечатват в официалния формуляр за участие, програма или друга свързана с това 
документация.
     8.5 Всички играчи играят под надзора и ръководството на организаторите на турнири и 
техните официални длъжностни лица. 
     8.6 Всеки играч, който не спазва правилата на БФД  по време на турнир, може да бъде 
дисквалифициран от този турнир.
     8.7 След завършване на мача, загубилият играч трябва да остане на разположение, за да е 
Маркер на следващия мач на даденото табло, на което е изгубил мача, или на друго табло 
определено от длъжностните лица отговарящи за турнира. Допустимо е играчът, който е загубил 
да се погрижи за заместващо лице, което да изпълни това задължение.
     8.8 Ако по някаква причина организаторите на турнира решат да дисквалифицират играч, 
двойка или отбор от турнир, който вече е започнал, то играчът, двойката или отборът трябва да 
бъдат уведомени незабавно. Ако играчът, двойката или отборът участват в мачовете в момента 
на вземане на решението, мачът трябва да бъде спрян незабавно.
     8.9 Играчът, двойката или отборът, който е бил дисквалифициран трябва да бъде уведомен 
за причината за дисквалификацията. Ако има разумни основания за възражение организаторите 
трябва да изслушат аргументите на дисквалифицирания играч, двойка или отбор преди 
окончателното дисквалифициране.
     8.10 Във всички случаи, когато дисквалифицираният играч, двойка или отбор са участвали 
активно в мача (мачът не е завършен) по време на дисквалификацията, на противникът или 
противниците ще бъде присъдена победа в мача и ще премине към следващия кръг на турнира. 
Във всички случаи, когато дисквалифицираният играч, двойка или отбор са завършили мача си 
и са спечелили те незабавно се отстраняват от игровата схема. Това ще даде на следващия им 
противник право да премине в следващия кръг.. 
     8.11 След представянето всички преходни награди са отговорност на получилите ги играчи до 
момента, в който те са върнати на организаторите на турнира.
     8.12 Ако даден играч не присъства на церемонията по официалното награждаване без 
разрешение на организаторите, то този играч губи правото да получава награди в този турнир.
     8.13 Всеки играч, който не успее да завърши всички насрочени мачове, освен ако не бъде 
извинен от Организаторите поради болест, злополука или друга основателна причина, губи 
правото да получи награди в този турнир.
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Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

     8.14 Ако възникнат някакви разходи поради неправилно изпълнение от страна на играч то 
този играч носи отговорност за тези разходи.
     8.15 В случай, че играч или отбор участва или предизвиква действия, за които се счита, че 
дискредитират спорта дартс, то този играч или отбор подлежи на  дисциплинарно производство, 
което би могло да означава налагането на глоби, удръжки или други санкции.

9.0 ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

      9.1 Таксите за участие в турнири и турнирни събития не се възстановяват, освен в тези 
случаи, когато се счита за уместно от организаторите от БФД.
      9.2 Всички участия трябва да бъдат заявени в съответствие с одобрените от БФД методи за 
заявяване на участия.
      9.3 Никой играч или отбор не може да участва повече от един път в съответно събитие и 
всички участващи играчи трябва да се регистрират и да играят под свое име.
      9.4 Попълването на формуляр за участие от играч или отбор за състезание по дартс на БФД 
и приемането му от БФД се счита за приемане от играча или отбора на Правилата за игра на 
БФД, приложими за това събитие.
      9.5 Организаторите определени от БФД си запазват правото да откажат или да прекратят 
участието на всеки участник на който и да е етап преди по време на или след събитие по дартс, 
без да посочат причина за това, и решението им е окончателно и задължително.
      9.6 Всеки участник в турнир на БФД винаги спазва Правилата  на БФД.

10.0 РЕГИСТРАЦИЯ
 
     10.1 Всички играчи трябва да се регистрират или самостоятелно или от официалния 
представител на техния отбор, за Всяко събитие в определения срок.
     10.2 Всеки играч, който не се регистрира в обявения срок, се отстранява от съответното 
събитие.
     10.3 Всеки играч, който не присъства, в определеното му време за игра, губи правото за този 
мач.
     10.4 Допускат се само "5" минути изчакване от планираното време на мача или от времето на 
повикване през системата за повикване, за да може играчът да достигне определеното табло.
     10.5 Всеки играч или отбор трябва да бъде уведомен за времето на следващия мач, в което 
играчът или отборът е планиран да играе, при условие че тази информация е налична.

11.0 ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

     11.1 Тегли се само един жребий, който се провежда преди състезанието по  дартс.
     11.2 Не се допускат заместващи играчи при индивидуално състезание по дартс.
     11.3 Определените от БФД Организатори си запазват правото да отсяват играчи или отбори 
при тегленето на жребий за дартс, когато това се сметне за необходимо.
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ПРЕДГОВОР

Всички турнири по дартс одобрени от БФД, ще бъдат под нейната изключителна юрисдикция или 
на назначените от нея Организатори, и ще се играят съгласно правилата за игра и турнири на 
БФД. Правилата за Игра и Турнири на БФД са разделени на две отделни секции;
Правила за игра: от 1.00 до 6.00 включително. Турнирни правила: от 7.00 до 23.00 включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

12.0 ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИГРАТА

     12.1 Хвърлянето на бул определя реда на игра във всеки мач.
     12.2 Победителят от хвърлянето на бул ще хвърля пръв в мача и всички следващи нечетни 
легове, които също ще включват и tie-break лег, ако е необходимо. При мачове, разделени на 
сетове, победителят на хвърлянето на бул ще хвърля пръв при всички нечетни легове на всички 
нечетни сетове.
     12.3 При хвърляния за Бул всеки играч, при индивидуални състезания,  или всеки от 
членовете на отбора  хвърля по една стрела за Бул. Стрелата трябва да остане на таблото за да 
се зачита,  прави се и повторно хвърляне, докато стрелата се задържи на таблото. Ако стрелата 
влезе в сектора "25" или сектора Бул, тя се отстранява, преди противникът да направи 
хвърлянето си. Повторно хвърляне се изисква, ако реферът не може да определи коя стрела е 
по-близка до була, или и двете стрели са в Бул-а, или ако и двете стрели са в кръга "25". 
Повторното хвърляне трябва да е в обратен ред на предишното хвърляне. Играчът, който 
хвърля по-близо центъра на таблото, трябва първо да хвърли в мача.
     12.4 Имената на играчите се записват на таблото с резултатите  в същата последователност 
(лява и дясна страна), както са изброени в листа с резултатите.
     12.5 При мачове по двойки и отборни мачове, където играчите  хвърлят на ротационен 
принцип, "последователността на хвърлянията" се отразява на таблото преди началото на мача.

13.0 Загряващи хвърляния

     13.1 Всеки играч има право на 6 хвърления на таблото преди началото на мача
     13.2 В случаите, когато има планиран интервал в мача, тогава при възобновяване на мача 
броят на предварителните хвърления може да бъде намален до 3.
     13.3 Никакви други предварителни хвърляния не могат да бъдат правени по време на мач без 
разрешението на Реферът или на официално оторизирано лице.
     13.4 Не се допускат загряващи хвърлпнипя на неопределени за целта табла след началото 
на турнира, освен ако не са одобрени от Организаторите на турнира.
     13.5 Трябва да бъдат подсигурени табла за загряващи хвърляния от организаторите на 
турнира.
     13.6 При изключителни обстоятелства организаторът / официално лице може да покани 
играчите да увеличат броя на предварителните хвърляния от 6 на 9, за да могат да се 
приспособят към промените в Оки-то -условия / размери, осветление и т.н., преди да възобновят 
играта.

14.0 ТУРНИРИ

     14.1 По време на турнир всички играчи играят под надзора и ръководството на 
организаторите и официално оторизираните лица за турнира.
     14.2 Играчите / отборите трябва да са на определените за тях табла в определеното време, 
ако не успеят да го направят, може да доведе до отстраняване от  мача – допустим е срок от 5 
[пет] минути.
     14.3 Не трябва да бъдат допускани други в зоната на игра, освен Рефера, лицата при 
електронните индикатори, и определените играчи.

П О Д А Р Т С

Б Ъ Л Г А Р С К А Ф Е Д Е Р
А ЦИ

Я

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС
Член на Международна федерация по дартс и Британска дартс организация

BULGARIAN DARTS FEDERATION
Member of the World darts federation and British darts organisation



 

ПРЕДГОВОР
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БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

     14.4 Само реферите, маркерите и лицата при електронните индикатори  могат да се намират 
пред играчите по време на игра.
     14.5 Длъжностните лица, които се намират пред играча, трябва да ограничават движенията 
си до минимум по време на всяко хвърляне и да не пушат или пият по време на мач.
     14.6 Опонентът (ите) на играча трябва да е на най-малко 60 см. разстояние зад играча на 
оки-то.
     14.7 В подиумните финали играчите са под надзора на официалните длъжностни лица 
отговарящи за  подиума. и между хвърлянията трябва да са така разположени, че да не 
възпрепятстват длъжностните лица, зрители и ако е приложимо телевизионните камери.
     14.8 Играч на Оки-то има право да се консултира с Рефера за отбелязаните точки или 
необходимите точки по всяко време на хвърлянето.
     14.9 Не могат да се правят запитвания относно отбелязаните резултати или извадените точки 
след завършването на лега или мача.
    14.10 В случай на оспорване на резултата обявен от Рефера или друг конфликт, мачът трябва 
да бъде спрян незабавно и да бъдат оведомени Организаторите на турнира или официалното 
длъжностно лице. Решението трябва да бъде взето от отговорното длъжностно лице, преди да 
може да продължи легът или мачът. Последващи оспорвания не се приемат.
     14.11 Ако по време на хвърлянето се повреди или загуби оборудването на даден играч, 
играчът  има разрешение да поправи или подмени оборудването за време до 3 (три) минути.
     14.12 Ако в хода на мача играчът има спешна причина да напусне игралната зона, реферът 
може по свое усмотрение да разреши на играча да напусне игралната зона до "5" [пет] минути.

15.0 ПОВЕДЕНИЕ

     15.1 По време на мача играчите трябва да се държат уважително към другия играч (и) и да се 
въздържат от обезпокояване на другите играчи или от използване на обиден език или обидни 
жестове и трябва да се въздържат от неспортсменско поведение. (пр.: като умишлена загуба на 
лег или мач, умишлено забавяне на мачовете или намеса в хвърлянето на друг играч).
     15.2 Всеки играч, установен от Организаторите, че е в нарушение на клауза 15.1, се счита, че 
е опетнил репутацията на Спорта Дартс и ще бъде дисквалифициран от всяко следващо 
участие в турнири. Ако обаче играчът или официалните представители на отбора му оспорят 
дисквалификацията или отпадането от състезанието, въпросът се разглежад незабавно. 
Организаторът на турнира ще изслуша всички аргументи на дисквалифицирания играч, преди да 
потвърди решението.
 
16.0 ОБЛЕКЛО (Фаза полуфинали и финали)

     16.1 Играчите нямат право да носят къси панталони,, панталони със странични джобове, 
скъсани или раздърпани дънки. Не се допуска да се играе бос, с чехли и сандали.
Играчите трябва да носят приличен дълъг панталон, тъмни обувки или тъмни спортни обувки, 
спортна или клубна фланелка или риза.
     16.2 Играчите имат право да носят стягащи ленти на китките си.
     16.3 Не могат да се носят слушалки или аксесоари за главата, освен по религиозни или 
медицински основания, придружени от писмени медицински обосновка от квалифициран лекар, 
без предварителното разрешение на организатора, след писмено заявление от страна на 
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играча.
     16.4 Играчите нямат право да носят нищо друго, освен одобреното си игрално облекло по 
време на мачове, във всяко представяне, мач на подиум, интервюта и презентации, различни от 
тези одобрени от Организаторите.
     16.5 При всички състезания по дартс облеклото за игра на всеки участващ играч подлежи на 
одобрение от Организаторите. Всяко неприемливо облекло за игра трябва да бъде сменено, 
преди играчът да може да участва при представяния, мач, интервюта или презентации.
     16.6 Всеки играч, отказващ да изпълни изискванията на Организаторите по отношение на 
облеклото за игра, ще бъде отстранен от съответния мач.

17.0 РЕКЛАМИРАНЕ

    17.1 Организаторите си запазват правата за използване на всички рекламни материали, 
лозунги или лога, свързани с промоцията и организирането на турнир на БФД.
      17.2 Организаторите си запазват правото да защитават интересите на своите спонсори по 
отношение на всички Рекламни материали, лозунги или лога, използвани от играчи, отбори или 
други спонсори.
     17.3 Играчите в турнир на БФД нямат право да носят дрехи, които носят надпис с  реклама, 
лозунги или лога, свързани с който и да е пазарен продукт,  без предварителното разрешение на 
Организаторите.
     17.4 Държавите-членки, организиращи международни събития се препоръчва да разполагат 
с "немаркирано" облекло за игра, които да се използва в онези случаи, когато е вероятно да 
бъдат нарушени рекламни права.
     17.5 Преди телевизионен мач Организаторите имат право да изискват от играча да оттегли 
или премахне всякакви рекламни материали, лозунги или лога. Всеки играч, който откаже да 
изпълни такова искане, не може да участва в  този мач. 
     17.6 В случаите, когато играч показва на сцената някакви рекламни материали, лозунги или 
лога, които противоречат на която и да е клауза в Правилата за игра на БФД или на Правилата 
за телевизионно рекламиране, които са в сила по време на състезанието по дартс, този играч 
или Отборът се отстраняват от този мач.

18.0 ПУШЕНЕ И УПОТРЕБА НА НАПИТКИ

     18.1 В турнирите на БФД, в рамките на цялото игрово поле не се пуши. Освен това, 
определената зона за игра е забранена за употреба на алкохол.
     18.2 Всеки играч, за който се установи, че е в нарушение на клауза 18.1, подлежи на 
отстраняване от мача, през който е извършено нарушението и ще бъде докладван на 
съответния оторизиран орган по дартс за дисциплинарно нарушение.

19.0 АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

     19.1 При състезания по дартс под юрисдикцията на БФД всички играчи и официални 
длъжностни лица спазват Анти допинг правилата на БФД. Тестване за  наркотици на случаен 
принцип може да бъде направено на всяко едно събитие, както се изисква от Световната 
анти-допинг асоциация (WADA)
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ПРЕДГОВОР

Всички турнири по дартс одобрени от БФД, ще бъдат под нейната изключителна юрисдикция или 
на назначените от нея Организатори, и ще се играят съгласно правилата за игра и турнири на 
БФД. Правилата за Игра и Турнири на БФД са разделени на две отделни секции;
Правила за игра: от 1.00 до 6.00 включително. Турнирни правила: от 7.00 до 23.00 включително.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БФД е Българска федерация по дартс.

Турнири са одобрени от БФД събития. Организатор е Българска федерация по дартс

Турнирите могат да бъдат отборни, по двойки и индивидуални. 
Реферът е лицето, отговарящо за мача. 
Реферът може да действа и като Маркер (Marker,) или Повикващ (Caller) за мача.

Caller e лицето, определено да обяви резултатите от мача
Маркер е лицето, определено да отчита точките на таблото с резултати. С изключение на 
мачовете на подиум, Marker-ът може да действа като Caller за мача. 
Scorer e лице, назначено да записва попаденията, резултатите и други детайли, имащи 
отношение към мача, електронно или на хартиен носител.
Мачът e игра между двама играчи. Мачът може да бъде разделен на легове и сет-ове. 
Лег е минималният елемент на мача, в който има цяла игра с победител и губещ. 
Легът представлява мач, когато мачът не е разделен на Легове или Сетове. Броят на леговете 
трябва да е нечетен.
Сет е част от мача, който се състои от нечетен брой Легове. 
Броят на сетовете в един мач трябва да е нечетен. Победителят в сета е играчът, спечелил 
по-голямата част от леговете в този сет. 
Победителят в мача е играчът, спечелил по-голямата част от сетове в този мач.

20.0 ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ПО ДАРТС 

     20.1 БФД има право да организира състезания по дартс  навсякъде в България. БФД трябва 
да се стреми да планира турнирите по дартс, за да избегне конфликт с големи дартс събития.
    20.2 Никой не може да организира или насърчава "национален" турнир по дартс, без да има 
одобрение  от БФД.

21.0 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИГРАТА
 
      21.1 За да бъдат валидни резултатите от дартс турнирите, те трябва да се предоставят в      
БФД.
21.2 По преценка на БФД тези резултати могат да бъдат предоставени на всички членове или на 
добросъвестни международни организации по дартс

22.0 ИЗКЛЮЧВАНЕ

     22.1 Българската федерация по дартс си запазва правото да изключва всеки играч, 
официално лице или членуващ орган от някой или всички турнири, организирани от БФД, ако се 
установи, че този играч, официално лице или членуващ орган нарушава някоя от разпоредбите 
на Правилата за игра на БФД, Правилата за игра на турнира, устава на БФД или правилника  на 
БФД.

23.0 ПОПРАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ

     23.1 Председателят и Управителният съвет на БФД си запазват правото да променят, 
добавят или премахнат някои от правилата за игра и турнири на БФД по всяко време, за да 
изпълнят цели, които се считат за необходими.
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