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انجمن دارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

Univer_darts



انواع دارت 



تجهیزات دارت

تقسیم بندی تخته دارت 



امتیازبندی تخته دارت



قسمت های مختلف دارت 



فاصله ها در نصب تخته دارت 



(  معلولین)فاصله نصب تخته دارت 



نحوه ی گرفتن دارت

هر بازیكني با روشی که دلخواه وی می باشد 

, و احساس راحتی و تمرکز بیشتری  دارد 

اما چند . دارت را در دست خود مي گیرد 

روش گرفتن متداول دارت وجود دارد که 

افراد مبتدی و حرفه ای برابر تجربه از 

. آنها استفاده می نمایند  

:نکاتی که الزمست رعایت شود 

نوک دارت به سمت باال باشد 

دارت را خیلی نرم و راحت بگیرید

انگشتانی که در تماس با دارت نیستند در 

راستای دیگر انگشتان و یا کامال باز



بازیکن به هر روشی نمیتواند بایستد و دارت را پرتاب 

کند و نیاز است که اصول الزم را رعایت کند



طریقه ی ایستادن



انواع مختلف ایستادن

الزاماتکهاستمناسبایستادننحوهتنها

.نمایدمیبرآوردراپرتاب

پرتابدستموافقپایبایدپرتابهنگامدر

پایمثالبرای.شوددادهقرارجلوکننده

.بلعکسوراستدستباراست

قرارروینشانهموقعیتدرکههنگامی

راخودایستادنآرایشوسبک,گرفتید

.کنیدتنظیم

بایددارتتختهسمتبهگیریهدفهنگام

گیردقرارخطیکدرچشمودارت



پرتاب دارت

ارتفاع,باشدپائینتروباالترتواندمیمنحنیاین

بستگیدارتپرتاباولیهنیرویمیزانبهتنهامنحنی

طولدردرسترادارتبایدپرتابمناسبشیوهدر.دارد

شیوه.کنیدهدایتدارتگرفتنسرعتهنگامسهمیمنحنی

میرهادستازدارتکههنگامیکندتضمینبایدپرتاب

.دهدادامهرامنحنیاینتواندمیشود

Parabolic)سهمیمنحنییکطولدردارت flying curve)

تفنگگلولهیاسنگپرتابمورددرکهمنحنیهمانند

.کندمیحرکت,داردکاربرد



مراحل پرتاب دارت



مراحل پرتاب دارت



نحوه ی برگزاری مسابقه

.هر تیم شامل چهار بازیکن ، یک سرپرست و یک مربی جمعا شش نفر می باشد

توسط در شب قرعه کشی مسابقات و A ،B،C ،Dارنج هر تیم به صورت بازیکن 

. داده خواهد شد تیم به سرپرست فنی مسابقات یا سرپرست مربی 

.تغییر نیست مسابقات قابل تا پایان ارنج ثابت است و  این 

دو هر )برگزار خواهد شد مساقبات به صورت تیم به تیم و روی یک تخته دارت 

(تیمی که با هم مسابقه دارند بر روی یک تخته دارت مسابقه خواهند داد

و در مرحله ی دوم تک حذفی خواهد بود( دوره ای )مسابقات در مرحله ی گروهی 

و به صورت 301و حذفی به شیوه ی کانت آپ (دوره ای)مسابقات در مرحله ی گروهی

تک لگ می باشد

و به صورت تک لگ برگزار خواهد شد 501مسابقه ی فینال به شیوه ی کانت آپ 

قبل از مسابقات برگزاری مسابقه دوبل اتفاقی همراه با ارائه ی جوایز انجام 

خواهد شد 



نحوه ی امتیازبندی جدول بازی مسابقه

:میشودامتیازات در مرحله ی گروهی به این صورت محاسبه 

امتیاز کسب میکند و بازنده 2لگ از بازی برنده و 9هر تیم در صورت گرفتن

هیچ امتیازی کسب نمیکند

لگ از بازی را برنده شده باشد،بازی مساوی شده و 8در صورتی که هر تیم 

برای تعیین تیم برنده از هر تیم یک بازیکن به عنوان نماینده آن تیم 

تیم برنده را مشخص نمایدی بازی معرفی تا برنده 



جدول بازی و ارنج تیم ها

ردیفنام بازیکننتیجهنام بازیکنردیف

AA

BB

CC

DD

AB

BC

CD

DA

AC

BD

CA

DB

AD

BA

CB

DC

**

بازینتیجه

:تیم :تیم 

نام تیم نام تیم 

نام بازیکن نام بازیکن 

AA

BB

CC

DD

مربی

سرپرست 



آپ                                   تعریف بازی کانت 

CUNT UP

کانت آپ یکی از بازیهای دارت است به این صورت که امتیاز پایه 

یا برسد و ای در نظر گرفته میشود و بازیکن باید به آن امتیاز 

از آن امتیاز بگذرد

کانت آپ در مرحله ی گروهی301

کانت آپ در فینال 501



بازی رسمی دارت وقوانین بازی


