
Regulamin Polish Dart-Cam League 

XVII edycja – WIOSNA 2021 

 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem PDCL jest Patryk Urban. Współorganizatorami są Piotr Komenda oraz Marcin 

Fąfara. 

2. Osobą odpowiedzialną za ligę Platinum, Gold A i B oraz Silver A jest Patryk Urban, za ligi Silver 

B-G Piotr Komenda, za ligi Coral A-D Marcin Fąfara. 

3. Oficjalną stroną internetową ligi jest www.pdcl.pl, a oficjalna grupa znajduje się pod adresem 

https://www.facebook.com/groups/925057784245670/.  

Zapisy 

4. Zawodnik, który wpłacił wpisowe i kaucję może się wycofać przed rozpoczęciem rozgrywek lub w 

trakcie, ale nie otrzyma zwrotu wpisowego. 

Rozgrywki 

5. Mecze rozgrywane są na stronie www.webcamdarts.com.  

6. Jeśli w wyznaczonym meczu grają osoby korzystające ze wspólnego sprzętu elektronicznego (np. 

małżonkowie) nie muszą oni rozgrywać pojedynku na Webcamdarts.com, a wystarczy, że policzą 

mecz przy użyciu dowolnego programu liczącego, który zapisze określone statystyki (średnia z 3 

lotek, najszybsza lotka, najwyższe skończenie, 100, 140, 170, 180) oraz wyślą screen do 

Organizatora prowadzącego daną ligę. 

7. Format gry we wszystkich ligach to 501 double out, lepszy z 12 legów. Gra kończy się, gdy jeden 

z zawodników wygra 7 legów lub remisem 6:6.  

8. Rundy rozgrywane są w systemie poniedziałek – niedziela. 

9. Kolejność rzucania w pierwszym legu (i każdym kolejnym nieparzystym) wyznacza rzucenie 3 

lotek do środka tarczy. Pierwszy rzuca „Gospodarz”, drugi „Gość”. Po rzuceniu przez obu 

zawodników porównuje się kolejne lotki: pierwszą, drugą, trzecią. Zalicza się jedynie pola 25 i 50, 

a resztę traktuje się za 0 punktów. W przypadku remisu powtarza się w zmienionej kolejności. 

10. Za zwycięstwo Zawodnik otrzyma 2 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów. 

Umawianie się na mecze, przekładanie meczów  

 
Rys. 1. Schemat umawiania się na mecz w sezonie 17 PDCL. 

http://www.pdcl.pl/
https://www.facebook.com/groups/925057784245670/
http://www.webcamdarts.com/


11. W terminarzu opracowanym przy pomocy serwisu Challonge.com, wyznaczony zostaje 

„Gospodarz” (pierwszy od góry), i „Gość” (drugi od góry). Obowiązkiem „Gospodarza” jest 

skontaktowanie się z „Gościem” w celu ustalenia daty rozegrania meczu.  

12. Gospodarz ma obowiązek skontaktowania się z Gościem w celu umówienia się na termin rozegrania 

meczu najpóźniej do środy do godziny 20:00 w tygodniu w którym przypada mecz. 

12.1. Jeśli Gość nie odpowiada na wiadomości za pośrednictwem Messengera (wiadomości często 

trafiają do folderu „Inne” oraz folderu „Spam”) w pierwszej kolejności należy wywołać go w 

komentarzu pod postem z tabelą używając znacznika @Imię Nazwisko. Jeśli nie przynosi to 

efektu i Gość nadal nie odpowiada to kolejnym krokiem jest zgłoszenie tego faktu 

Organizatorowi poprzez Messenger (Platinum i Gold A/B, Silver A – Patryk Urban, Silver B-

G – Piotr Komenda, Coral A-D – Marcin Fąfara), by ten spróbował skontaktować się z 

Gościem.  

13. W sytuacji, gdy Gospodarz nie skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do 20:00, a 

ustalenie terminu rozegrania meczu po tym czasie nie powiodło się przekładkę na swoje konto 

zobowiązany jest zgłosić Gospodarz. 

13.1. Przekładkę dobrowolnie może zgłosić Gość jeżeli Zawodnicy dojdą w tej kwestii do 

porozumienia. 

13.2. Jeżeli Gospodarz skontaktował się po upływie wymaganego czasu, a mecz rozegrany został w 

regulaminowym ustalonym wg. terminarza czasie konsekwencje nie będą wymagane. 

14. W sytuacji, gdy Gospodarz skontaktował się w regulaminowym czasie do środy do 20:00, a gość 

nie odpowiedział na wiadomość w czasie 24h od otrzymania wiadomości, a ustalenie terminu 

rozegrania meczu po tym czasie nie powiodło się przekładkę na swoje konto zobowiązany jest 

zgłosić Gość. 

14.1. Przekładkę dobrowolnie może zgłosić Gospodarz jeżeli Zawodnicy dojdą w tej kwestii do 

porozumienia. 

14.2. Jeżeli Gość odpowiedział na wiadomość Gospodarza  po upływie wymaganego czasu, a mecz 

rozegrany został w regulaminowym ustalonym wg. terminarza czasie konsekwencje nie będą 

wymagane. 

15. W sytuacji, gdy Gospodarz oraz Gość skontaktowali się ze sobą terminowo, a mimo to ustalenie 

terminu rozegrania meczu nie doszło do skutku zawodnicy ustalają między sobą kto zobowiązany 

jest zgłosić przekładkę. 

15.1. W kwestiach spornych należy skontaktować się z Organizatorem odpowiedzialnym za daną 

ligę. 

16. Jeśli Gospodarz nie skontaktował się z Gościem w celu rozegrania meczu, Gość jest zobligowany 

poinformować o tym Organizatora odpowiedzialnego za daną ligę za pośrednictwem Messengera 

lub mailowo (paturb@gmail.com) najpóźniej do niedzieli w tygodniu dotyczącym danego meczu 

do godziny 24:00. 

17. Przy braku informacji o przełożeniu meczu od Gospodarza oraz Gościa oraz braku informacji o 

braku kontaktu ze strony Gospodarza przekładka zostaje zapisana na konto obu zawodników.  

18. Zawodnik przekładający mecz zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem formularza 

do zgłaszania przekładek lub w sytuacjach wyjątkowych za pośrednictwem Messengera u 

Organizatora odpowiedzialnego za daną ligę. 

18.1. Mile widziane i pożądane jest poinformowanie swojego przeciwnika o chęci przełożenia 

meczu. Osoby, które 2 krotnie przełożą mecz nie informując o tym przeciwnika nie będą brały 

udziału w losowaniu nagrody Fair Play. 

18.2. Nie zgłoszenie przekładki przez osobę odpowiedzialną w terminie do niedzieli do godziny 

23:59 skutkuje ukaraniem upomnieniem. 



19. Po rozegraniu meczu, zwycięzca (w przypadku remisu „Gospodarz”) jest zobowiązany do 

przesłania linku do strony WDA z wynikiem w formularzu dostępnym w podwieszonym poście na 

grupie facebookowej PDCL. Zawodnicy mają obowiązek dostarczenia w/w linku najpóźniej do 

23:59 czasu polskiego w niedzielę należącą do danej rundy. Brak dostarczenia wyniku skutkuje 

automatycznym wpisaniem przekładek dla obu zawodników. 

20. We wszystkich ligach Zawodnikom przysługuje 5 przekładek. Po przełożeniu meczu z danej 

kolejki Zawodnicy mają 4 tygodnie na rozegranie go. W szczególnych przypadkach Organizator 

może udzielić dodatkowej przekładki. 

21. Istnieje możliwość dokupienia maksymalnie jednej przekładki. Wiąże się to z wpłatą 20zł na konto 

Organizatora – Patryka Urban w terminie maksymalnie do końca kolejnego tygodnia w którym 

przekładka została wzięta. Wpłata zostaje przekazana do puli nagród dla danej ligi, w której 

Zawodnik uczestniczy. 

22. Nie rozegranie meczu w terminie po wykorzystaniu wszystkich przekładek skutkuje walkowerem.  

23. Zawodnik może zagrać mecz awansem, bez porozumienia z Organizatorem i za zgodą rywala, 

zaplanowany na 3 rundy do przodu (np. jeżeli aktualnie jest runda numer 3, to Zawodnik może 

rozegrać mecze do 6 rundy włącznie). W szczególnych przypadkach jeśli Zawodnik chcę rozegrać 

mecz z większym wyprzedzeniem musi zgłosić ten fakt Organizatorowi i otrzymać potwierdzenie. 

24. Ostatnia runda wyznacza termin dla rozegrania wszystkich meczów. Za mecze, które nie zostaną 

rozegrane do tego terminu, Organizator może przydzielić walkower obustronny lub jednostronny, 

zależnie od sytuacji. Organizator może również na prośbę jednego z zawodników wydłużyć termin 

dla rozegrania wszystkich zaległych meczów maksymalnie do 3 dni. 

25. W przypadku gdy zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii terminu rozegrania 

przełożonego meczu Organizator w porozumieniu z zawodnikami ustala termin, w którym mecz 

musi dojść do skutku. Zawodnik który nie stawi się przegrywa mecz walkowerem. 

Walkowery i upomnienia 

26. Zawodnik może posiadać maksymalnie dwa upomnienia. Trzecie upomnienie skutkuje 

walkowerem. 

27. Upomnienie jest przyznawane, gdy: 

• Osoba , która odpowiada za przełożenie meczu nie zgłosiła przekładki za pośrednictwem 

formularza. Zaleca się zgłaszanie przekładki za pośrednictwem formularza – przekładki 

zgłoszone poprzez Messenger będą również respektowane, jednak Organizator 

każdorazowo przypomni o tym, by zgłaszać je poprzez formularz. 

• Gospodarz nie skontaktował się z Gościem w celu rozegrania meczu, a Gość poinformował 

o tym fakcie Organizatora w terminie zgodnym z pkt. 15 Regulaminu. 

28. Walkower jest przyznawany, gdy: 

• Zawodnik posiada dwa upomnienia i doprowadza do sytuacji opisanej w Regulaminie 

za którą należy mu się kolejne, trzecie upomnienie. 

• Zawodnik wykorzystał dostępne przekładki i nie może zagrać meczu w terminie i nie 

decyduje się na wykupienie dodatkowej przekładki. 

• Zawodnik spóźnia się na wyznaczony pojedynek co najmniej 45 minut, nie informując 

przeciwnika o spóźnieniu oraz nie mając ważnego powodu spóźnienia. Ważny powód 

to nieprzewidywalna sytuacja losowa, którą należy udokumentować u Organizatora 

prowadzącego ligę. Ostateczna decyzja w kwestii uznania, czy dany powód jest ważny 

i kwalifikuje się jako usprawiedliwienie należy do Organizatora.  

29. W przypadku jednoznacznie udowodnionego oszustwa podczas rozgrywania meczu 

(udowodnionego jednoznacznie tj. np. poprzez nagranie z meczu) Organizator w porozumieniu z 



Współorganizatorami ma prawo udzielić upomnienia, walkowera oraz wykluczenia czasowego lub 

dożywotniego w zależności od skali przewinienia. 

30. Trzeci walkower wyklucza Zawodnika z rozgrywek. 

31. Zawodnik, który został wykluczony lub sam zrezygnował z gry nie ma prawa do nagród, ani zwrotu 

wpisowego. Jeżeli Zawodnik nie rozegrał wszystkich zaplanowanych meczów, to wszystkie mecze 

rozegrane przez takiego Zawodnika zostają zweryfikowane jako przegrana 0-7, a statystyki zdobyte 

przez obu Zawodników wycofane. 

32. Zawodnik, który na dwie kolejki przed końcem sezonu posiada przynajmniej 1 walkower i celowo 

rezygnuję z gry zostaje zdyskwalifikowany z PDCL na 1 sezon.   

Kolejność końcowa i nagrody 

33. O miejscu w tabeli końcowej decyduje: 

• większa ilość punktów, 

• większa różnica legów (legi wygrane-legi przegrane), 

• wynik bezpośredniego meczu. 

Jeżeli powyższe warunki nie rozstrzygają, Zawodnicy klasyfikowani będą ex-equo, o ile jest to 

miejsce niepremiowane nagrodami (nagrody rzeczowe/pieniężne lub awanse) lub spadkiem do 

niższej ligi, w przeciwnim wypadku Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania dodatkowego 

meczu,  

w formacie i terminie ustalonym wspólnie z Organizatorem. 

Spadki i awanse 

34. Awanse: 

34.1. Liga Gold: Awans bezpośredni do ligi Platinum uzyskują Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 

w ligach Gold A oraz Gold B.  

34.2. Liga Silver: Awans bezpośredni do ligi Gold uzyskują Zawodnicy zajmujący miejsca 1-4 w 

ligach Silver A,B,C,D,E,F oraz G. 

35. Spadki: 

35.1. Liga Platinum: Spadek bezpośredni do ligi Gold dotyczy Zawodników zajmujących miejsca 

15-18 w lidze Platinum. 

35.2. Liga Gold: Spadek bezpośredni do ligi Silver dotyczy Zawodników zajmujących miejsca 16-

18 w ligach Gold A oraz Gold B. 

36. System awansów i spadków zakłada: 20 zawodników w jednej dywizji Platinum, 3 grupy dywizji 

Gold po 18 zawodników. Pozostałe ligi według ustaleń na podstawie ilości zapisanych osób. 

Nagrody 

37. Pula nagród wpisowe pochodząca z wpisowego wynosi 8040zł. 

Platinum   

1 miejsce 41,7% 600,00 zł 

2 miejsce 27,8% 400,00 zł 



3 miejsce 17,4% 250,00 zł 

4 miejsce 7,6% 110,00 zł 

5 miejsce 5,6% 80,00 zł 

Gold A-B   

1 miejsce 44,4% 400,00 zł 

2 miejsce 27,8% 250,00 zł 

3 miejsce 16,7% 150,00 zł 

4 miejsce 11,1% 100,00 zł 

Silver A-G   

1 miejsce 50,0% 240,00 zł 

2 miejsce 31,3% 150,00 zł 

3 miejsce 18,8% 90,00 zł 

Coral A-D   

1 miejsce 50,0% 180,00 zł 

2 miejsce 30,6% 110,00 zł 

3 miejsce 19,4% 70,00 zł 

38. Pula nagród na puchary pochodząca z wpisowego wynosi 1190zł. Środki zostaną w całości 

przekazane na zakup pucharów dla najlepszych 3 zawodników w każdej z grup każdej dywizji. 

39. Pula nagród dodatkowych:  

39.1. Nagrody rzeczowe/bony:  

39.1.1. https://www.onlydarts.pl/ - lotki Winmau Joe Cullen, jedno z najbardziej popularnych 

etui Bulls Orbis, komplet shaftow i piórek do systemu Target 8 oraz bon 50zl na zakupy 

w sklepie.  

39.1.2. https://darttown.pl/ - lotki Unicorn DNA Lumina oraz bon 50zł na zakupy w sklepie. 

39.1.3. https://www.darter180.com/ - tarcza Winmau Blade 5, lotki o wartości zbliżonej 150zł 

oraz bon do sklepu o wartości 50zł – nagrody dla trójki najlepszych zawodników w 

‘darter180.com PDCL CUP’. 

39.2. Nagrody finansowe: 

39.2.1. http://www.olimp-nieruchomosci.com/ - 200zł.  

39.2.2. https://www.ebay.co.uk/str/robsfasteners - 500zł. 

https://www.onlydarts.pl/
https://darttown.pl/
https://www.darter180.com/
http://www.olimp-nieruchomosci.com/
https://www.ebay.co.uk/str/robsfasteners?fbclid=IwAR3faWG85QTtmNxjalNxiLzzO5DClDp98_GCnjvf9NpXGnKVUSg51WTe2qk


39.2.3. Andrzej Mazur – 100zł. 

39.2.4.  http://www.kontener365.pl/ – 500zł za rzuconą 9 lotkę! 

39.3. Nagrody finansowe z podpunktów 39.2.1, 39.2.2 oraz 39.2.3 zostają podzielone: 200zł dla 

zwycięzcy Platinum, 100zł dla zwycięzcy Gold, po 55zł dla zwycięzcy Silver, po 35zł dla 

zwycięzców Coral. 

39.4. Nagrody rzeczowe z podpunktu 39.1.1 oraz 39.1.2 zostaną rozlosowane po ukończeniu ligi 

jako nagrody tzw. Fair Play. W losowaniu udział wezmą wszyscy zawodnicy którzy ukończą 

sezon bez upomnień, bez walkowerów oraz spełnią kryterium z podpunktu 18.1 (dotyczące 

informowania przeciwnika o przełożeniu meczu) 

Postanowienia końcowe 

40. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczne zdanie należy do Organizatora. 

41. Osoby nieakceptujące Regulaminu proszone są o kontakt do 10 marca 2021 roku. Przysługuje prawo 

do dobrowolnej rezygnacji i zwrotu wpisowego. Rozegranie pierwszego spotkania przed wskazaną 

datą oznacza akceptacje regulaminu. 

42. Sposób rozdysponowania nagród rzeczowych oraz finansowych może ulec zmianie w trakcie 

pierwszych dwóch tygodni po starcie ligi (np. w związku z pozyskaniem kolejnego sponsora). 

43. Organizator ma prawo zmiany brzmienia regulaminu w trakcie sezonu poprzez stworzenie aneksu, 

jednakże każda zmiana wymaga akceptacji dwóch współorganizatorów. 

 Opracowano dnia 06.03.2021 r. 

 

 

 

http://www.kontener365.pl/

