
         + Turniej Okr gowy – Dolno skiej Ligi Darta (DLD)
                                                           dnia  12.12.2015
                  Legnica ”Hotel & Restaurant Arkadia”, ul.Gliwicka 6

       Sobota, 12.12.2015, wst p godz. 10:00
Nr. Dyscypliny/Disziplin Nr./

Tournament No. 1 2 3 i 4 5
Rozpocz cie/Beginn/Time  godz. 12:00 godz. 13:00 ok godz. 18:00 m czy ni,    ok. godz. 18:00 kobiety ok. godz. 20:00

Dyscyplina/Disziplin/Discipline
Turniej Krajowy PUD1

Men
Turniej Krajowy PUD1

Woman
Turniej Okr gowy

Legnica
Lucky Loser4

Uprawnieni gracze/Spielberechtigt Otwarty/Open2 Otwarty/Open2 Otwarty/Open Otwarty/Open4

Modu /Modus/Mode 501 DO / Best of  3 / DKO 501 DO / Best of  3 / DKO 501 DO / Best of  3 / DKO 301 MO  /  Best of  3
Zapisy do/Anmeldeschluß godz. 11:45 godz. 12:45 godz. 11:45

Nagrody/Preise/Price 1. m-ce = 30% 1. m-ce = 35% 1. m-ce = 40% 1. m-ce = 40%
2. m-ce = 20% 2. m-ce = 25% 2. m-ce = 30% 2. m-ce = 30%
3. m-ce = 15% 3. m-ce = 15% 3. m-ce = 20% 3. m-ce = 20%
4. m-ce = 10% 4. m-ce = 10%                                4. m-ce = 10 % Best Woman = 10 %

5-6. m-ce = 7,5 % 5-6. m-ce = 7,5 %
7-8. m-ce = 5 %

Puchary/Pokale miejsce 1-3 miejsce 1-3 miejsce 1-3 miejsce 1-3
Nagrody dodatkowe/Extra Preise Pkt.  DLD3 x3 Pkt.  DLD3 x3 Pkt.  DLD3 x2 Pkt.  DLD3 x1

Wpisowe/Startgeld/Entry fee 15,00 z 15,00 z 10 z       5,00 z

Organizator: Dolno ska Liga Darta (DLD)
Info na:  www.dart24.pl   &   info@dart24.org

Informacje ogólne – Turnieje Krajowe PUD sezon 2015/16:

Polska Unia Darta – przynale ca do europejskich struktur Federacji EDU planuje w sezonie 2015/16 rozegranie czterech turniejów krajowych PUD, których celem b dzie wy onienie w Turnieju Fina owym Mistrzów naszego kraju w konkurencji kobiet i m czyzn, a
nagrod  dla nich wyjazd i udzia  w kolejnych Mistrzostwach Europy EDU. Mistrzostwa Europy EDU odb  si  w Chorwacji w miejscowo ci Porec w dniach od 4-10.6.2016.
Zapewniamy: dojazd do Chorwacji (ze wskazanego przez organizatorów miejsca w Polsce), noclegi, udzia  w meczach Kadry Narodowej oraz w turnieju o Indywidualne Mistrzostwo Europy.

Aby wzi  udzia  w Turnieju Fina owym PUD nale y spe ni  nast puj ce kryteria:
- miejsce w Rankingu PUD (panie do 64, panowie do 128). Ranking prowadzony b dzie osobno dla kobiet i m yzn. Obowi zuje podstawowa punktacja Dolno skiej Ligi Darta.
- obywatelstwo polskie (wymagane tylko w turnieju fina owym)
- udzia  w min. 3 Turniejach Krajowych PUD
- aktualna licencja PUD (wysoko  licencji za rok kalendarzowy wynosi 45 z , a dla zawodników zrzeszonych w ligach przynale cych do PUD 25 z . Istnieje mo liwo  zakupu licencji na Turniejach PUD i fina owy DLD lub przelewu na konto).

Terminy Turniejów Krajowych
1. Turniej: 12.12.2015 - Legnica
2. Turniej: 06.02.2016 - Legnica
3. Turniej: ?.03.2016 -  ód
4. Turniej: ?.05.2016 - Legnica

REGULAMIN – obowi zuj  ogólnopanuj ce zasady gry w darta. UWAGA!!! Na turniejach PUD gramy konkurencje 301 do max. 15, a 501/Cricket max. do 20-stej kolejki, je li leg do tego momentu si  nie zako czy o wygranej decyduje rzut w BullsEye.
1 PUD (Polska Unia Darta) - Polskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej przynale ca do EDU (Europejskiej Unii Darta) www.edu-dart.eu
2 Wymagana Licencja PUD - wysoko  licencji za rok kalendarzowy wynosi 45 z , a dla zawodników zrzeszonych w ligach przynale cych do PUD 25 z . Istnieje mo liwo  zakupu licencji na Turniejach PUD i Fina owy DLD lub przelewu na konto.
3 Punktacja DLD  - zawodnicy bior cy udzia  w rozgrywkach indywidualnych DLD oprócz punktów do rankingu Krajowego PUD, otrzymuj  dodatkowo odpowiedni  ilo  punktów do aktualnego rankingu DLD.
4 Tylko dla zawodników , którzy odpadli z Turnieju Okr gowego lub nie brali w nim udzia u.

Zmiany i pomy ki zastrze one!!!  Ochota, nastruj i czas na turniej otwarty? Gramy oczywi cie turnieje dodatkowe. Zg oszenia u organizatorów!

Rozstrzygni cia i decyzje prowadz cych turniej oraz s dziów s  ostateczne!

Turniej Krajowy - Polskiej Unii Darta (PUD)
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