
 

 

 

 قوانین بازیهای آنالین

 

  است. و احترام متقابل  رعایت قوانین  ،بازی صادقانه ، مهمترین فاکتور،آنالیندارت  مسابقات  در .1

 الزامیست. بازیکنو دارت برای هر ای ای یا میله استاندارد تیغه داشتن صفحه دارت  .2

 در غیر این صورت بازی ها در واحدهای استانی یا یکی از مراکز انجام می گیرد. .3

 واتساپ  دربازی  با هماهنگی داور   ،و در صورت بروز مشکلبرگزار میگردد   meet نرم اقزار ها در بازی .4

 شود .می برگزار   meet درحتما   بازیهای فینال برگزار می شود.

 نباید از حریف سوال پرسیده شود ،و درحین پرتاب حریف الزامی استدر طول بازی  دو بازیکنسکوت رعایت   .5

 .اقدام به پرتاب تمرینی نماید بازیکن و یا 

 است. مترسانتی  237پرتاب فاصله از خط و  سانتی متر 173ارتفاع تخته  برای نفرات ایستاده  .6

  .دنحریف باشد و امتیازات را باید رویت نمای داور و  باید کامال در دیدصفحه دارت  .7

  .دوربین بایستی ثابت باشد .8

در ابتدای بازی فاصله پرتاب، ارتفاع تخته، نور و کیفیت فیلمبرداری توسط داور چک می شود و پس از تایید  .9

 بازی شروع می شود.

 باشد.لباس بازیکنان باید پوشیده و مناسب ورزش دارت  .11

 داور  مسئول ثبت امتیازات است و فقط شمارش داور اعتبار دارد. .11

 دارت ها را از ندمی توا، یازات از سوی داورتایید شمارش امتبعد از  ،درهنگام شمارش امتیازاتبازیکن  .12

 .دصفحه جدا نمای

بوده و نفرات دوم با قرعه در جدول   Wdfصعود نفرات اول و دوم جداول گروهی بر اساس قوانین  .13

 حذفی  قرار می گیرند. 

 و پس از تایید، دارت از صفحه جدا شود . رسیده  داور  تایید به و باال تر  کامال 61، امتیاز حتما باید .14

 تحریف مقابل نمی تواند حتی برای تمرین، اقدام به پرتاب  دارپرتاب یکی از طرفین،  نوبت  در زمان .15

جریمه آن  می شود. ن رفتن تمرکز حریف شده و تخلف آشکار محسوباین تخلف باعث از بی  .خود  نماید

   .و حریف مقابل راند بعدی خود را باید پرتاب نماید نوبت پرتاب استسوخت شدن 

 

 



 

 

ن برگرداند دردید کامل حریف قرار گیرد.دبل مورد اصابت  امتیازباید یان بازی( پاک شدن)در زمان چ .16

وخته س بازیکن، در موقع نمایش دبل  اصال قابل قبول نبوده  و راند دوربین از روی صفحه حتی برای یک لحظه

 حساب میشود و نوبت پرتاب حریف خواهد بود . 

 حریف مشخص باشد.داور و  که برای شود طوری تنظیم باید  دارت تصویر برداری و نور صفحه  .17

 .باشداز صفحه دارت سانتی متر  71تا  61بین فاصله دوربین  .تصویر برداری از دور قابل قبول نیست .18

  wdf نیبا توجه به قوان

 .دیتخته  پرتاب نما یدارت بر  رو  6اجازه دارد  یقبل از شروع باز کنیهر باز .19

    .شود یداده نم نیتمر یگونه دارت برا چیدر زمان مسابقه اجازه پرتاب ه .21

صرفا  ...(و تیپاره شدن فال ،خراب شد)  شکستن شفت ایو  دید بیآس کنیباز زاتیتجه یباز نیاگر در ح .21

نوبت راند  و آماده نشدن تجهیزات، دقیقه 3 از د ،بعدشو یآن داده م ضیو تعو یبازساز یفرصت برا قهیدق 3

 پرتاب حریف خواهد شد و اعتراضی پذیرفته نیست .

ن بازیکنی در ساعت تعییر در صورت عدم حضو .بازی خود را آغاز نمایند بایدراس ساعت مقرر بازیکنان  .22

 برای داور ارسال نماید.را با اسکرین شات  حریف  باید موضوع ، دقیقه  15تا و تاخیر شده 

بازی را متوقف کرده و به امور دیگری بپردازند ، این  هیچ  عنوان نمی توانند در یک مسابقه،بازیکنان به  .23

   .به باخت خواهد شد موبایل هم نباید انجام شود و انجام آن از سوی هر بازیکن منجرعمل حتی برای شارژ 

تیجه بازی نبرگزار شود،   بدون داور و با تکیه بر اعتماد متقابل در صورتیکه دو بازیکن توافق کنند بازی .24

 به شکل زیر توسط بازیکنان اعالم میشود:

 16گروه 

 3           احمدی

 2   محمدی        

 

 

 



 

قطع دوربین بصورت عمدی، در زمان پرتاب ویا هنگام شمارش امتیازات باعث حذف امتیازات آن راند  .25

 گردیده و نوبت پرتاب حریف میباشد.

 اخطار از مسابقات حذف خواهد شد.اخذ سه  در صورتهر بازیکن  .26

و بازیکنان می فی مشخص خواهد شد جداول حذ برای شروع بازیها درتصویری  تماس  برقرارکننده  .27

  .برای بازی اقدام نمایند  داور یهماهنگمقرر با توانند در ساعت 

 ***مهــــــــــــــــــم دارتی که از صفحه می افتد فاقد امتیاز خواهد بود . .28

 دارت لمس شده بر روی تخته توسط بازیکن از شمارش امتیازات خارج خواهد شد. .29

 به برگزار کننده اعالم شود.و قبل از اتمام بازی یا تصویر  فیلم همراه با دبای ،بازی حریفاعتراض به  .31

بازیکنان دقت الزم بازی همه موارد تخلف را در نظر دارد و برای جلوگیری از تضییع حق  حینداور در  .31

 ور مالک خواهد بود . جه، هیچ اعتراضی پذیرفته نیست و قضاوت داپس از مشخص شدن نتی را خواهد داشت.

و به انجمن دارت  شده شدن تقلب از سوی هر بازیکن، منجر به اخراج بازیکن خاطی از بازیهامحرز .32

 کشور گزارش خواهد شد.دانشجویی 

 

در ابتدای بازی فاصله پرتاب، ارتفاع تخته، نور و کیفیت فیلمبرداری توسط داور چک می شود و پس از  .33

 تایید بازی شروع می شود.

 

 در خصوص مسائل  پیش بینی نشده ، کمیته برگزاری تصمیم گیری خواهد کرد.  .34

  

 

 کمیته برگزاری مسابقات دارت آنالین

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوبن

 1411 و اسفند بهمن

 


