
 

 

İNEGÖL BELEDİYESİ  

DART BRANŞI 

KURTULUŞ KUPASI UYGULAMA ESASLARI 

 

 

1. Kategoriler ve Doğum tarihleri 

 

Kategorisi 

 

Eğitim ve Öğretim Kademesi 
Doğum Tarihleri 

Yıldızlar Ortaokul 
01.09.2007-2008-2009 

 

Gençler 
 

Lise 
01.09.2003-2004-2005-2006-2007 

TEKNİK AÇIKLAMALAR 

 

Yarışmalara katılacak olan okul takımları; 

 En az 3 (üç) en fazla 4 (dört) (3 asil + 1 yedek) öğrenci sporcudan oluşacaktır. 

1. Yarışmalar, tek devreli lig usulü gruplar halinde oynatılır. Gruplardan çıkan ilk iki takım 

çapraz eşleşme ile eleme şeklinde oynatılacaktır. 
 

2. Tek devreli ligde puan eşitliği durumunda; 

 İkili averajda takımların kendi arasında yaptıkları yarışmaya, 

 Üçlü averajda takımların kendi aralarındaki averajına (aldıkları ve verdikleri set 
sayılarına), 

 Üçlü averajda eşitlik bozulup ikili averajda kalınır ise kalan takımların aralarında ikili 

averaja (kendi aralarında yaptıkları maça) bakılır. 

 Üçlü averaj hala değişmez ise gruptaki genel averaja bakılır. 

 Hala eşitlik devam ederse branş sorumlusunun nezaretinde kura ile belirlenir. 

3. 

a) Dart yarışmaları çelik uçlu Dart ile yapılacaktır. Takım yarışmaları 5 set oyun 

üzerinden oynanacağı için 4. ve 5. öğrenci sporcular ilk 3 asil öğrenci sporculardan tekrar 

yazılacaktır. Yedek öğrenci sporcu o tur da yazılmayacaktır. Yedek öğrenci sporcu ihtiyaç 

duyulursa çalıştırıcı tarafından bir sonraki turda değiştirilebilir. Yarışmalarda 3 set alan 

takım galip olacaktır. 

b) Yarışmalarda 301 (double out) sayı düşme oyunu oynanacaktır Setin bitişi ise çiftli 

bölgeden olacaktır. Ancak iki öğrenci sporcuda 1 double düşerse o sete başlayan öğrenci 

sporcudan sayılmak üzere 9 dart uygulaması yapılır. 9 dart sonunda oyun sona ermez ise 

merkeze (bull)’a tek atış ile oyunun galibi belirlenir. 

c) Her iki öğrenci sporcu da 50 ( Elli ) ve daha altında bir sayıya indikten sonra iki sporcu 

da üç tur sayı düşememeleri ( bast ) durumunda ilgili set e başlayan sporcudan saymak 

üzere hakem 9 ok uygulamasına geçer. 

4. Katılımcılar Dart oklarını kendileri temin edecektir. 
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