
Panie Marcinie, dart nie jest w Polsce zbyt popularny jako 
poważna dyscyplina sportowa. Proszę więc o jej przedsta-
wienie. 
Dart – najprościej mówiąc to gra w rzutki. Sezon dartingowy zaczyna się w 

październiku, a kończy w czerwcu. W darta można grać drużynowo i indywidualnie. 
Drużyna składa się z 4 - 8 zawodników. Mecze drużynowe odbywają się zawsze 
w tygodniu, a turnieje indywidualne w weekendy. Jest to więc dziewięć miesięcy 
wyrzeczeń i ciężkiej pracy :-). W Polsce działa kilka organizacji darta, m.in. Polska 
Organizacja Darta, która skupia w sobie organizacje regionalne takie jak: Śląska Liga 
Darta, Małopolska Liga Darta ect. Aby wziąć udział w jakichkolwiek zawodach, trzeba 
posiadać licencję, czyli być członkiem organizacji skupiającej dartingowców.  

Jaka jest historia tego sportu, i jaka jest Pana historia z 
nim związana?
Jest wiele hipotez dotyczących powstania tej gry. Jedno jest pewne – jej rodowód 

sięga zamierzchłych czasów. Różne źródła historyczne różnie donoszą, najbardziej 
prawdopodobna jest jednak hipoteza mówiąca o tym, iż znudzeni wojownicy 
zabawiali się w ten sposób przed wyruszeniem na bitwę. Po raz pierwszy z dar-
tem zetknąłem się w 1999 roku. Moja przygoda z tą grą nie trwała jednak długo, 
bo przerwała ją w 2000 roku służba wojskowa. Dwa lata później spróbowałem 
ponownie w Chorzowskiej Lidze Darta, w której gram do dzisiaj. Jestem również 
zawodnikiem Śląskiej Ligi Darta.

Od przeszło trzynastu lat dart również w Polsce jest uznaną 
dyscypliną sportową dzięki powstaniu Polskiej Federacji Dar-
ta. Czy, i w jaki sposób, jest Pan związany z tą organizacją?
Mówiąc najprościej jestem członkiem, a zarazem zawodnikiem reprezentującym 

tę federację. Bez członkostwa w Polskiej Federacji Darta nie mógłbym wystąpić w 
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żadnych liczących się turniejach w Polsce. Organizacja zrzesza miłośników tego 
sportu, propaguje i kształtuje wizerunek tej dyscypliny.

Panie Marcinie, proszę najprościej jak to jest możliwe przed-
stawić zasady i reguły obowiązujące podczas rozgrywek. 
Mówiąc najprościej – gra polega na rzucaniu lotkami w tarczę, która jest po-

dzielona na pola, a każde z nich ma przydzieloną odpowiednią wartość punktową. 
Zawodnicy biorący udział w turniejach mają za zadanie zebranie określonej liczby 
punktów, zazwyczaj jest to 501, przy czym punkty liczy się „od tyłu” schodząc 
do 0. Wygrywa ten, kto szybciej skończy, oczywiście z podwójnym kończeniem 
- to już dla wtajemniczonych :-). Zawody indywidualne odbywają się na zasadzie 
drabinki,wygrywający przechodzi dalej, i tak do finału. W zawodach drużynowych 
zawodnik jest członkiem teamu, który rywalizuje o wygranie ligi.

Jak bardzo jest Pan zaangażowany w ten sport?
Dart to moja pasja. Lubię to co robię, sprawia mi to ogromną przyjemność i 

satysfakcję. Jest to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. 

Przyznam, że nie jest łatwo wyobrazić mi sobie przygoto-
wywanie się do zawodów i sam trening. Jak on wygląda w 
Pana przypadku?
Jeśli planuje się dojść do wysokiej formy sportowej, konieczne są treningi. 

Najlepiej 3 razy w tygodniu po 3-4 godziny. Oprócz tego w tygodniu odbywają się 
mecze ligowe, a w niektóre weekendy turnieje indywidualne. I tak przez 9 miesięcy. 
Nie mam powodów do narzekania.

Każdy z naszych czytelników pewnie nie raz zetknął się z 
dartem w mniej oficjalnych okolicznościach. Proszę powiedzieć 
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jaki sprzęt potrzebny jest aby grać w darta i jak różnią się 
akcesoria dla zawodowców od spotykanych zazwyczaj w 
pubach?
Wytłumaczę to pani  w najprostszy sposób: lotka składa się: z grotu, barelki, 

shaftu i piórka. Lotki tzw. barowe są przede wszystkim plastikowe i źle wyważone. 
Nasze lotki są przeważnie tytanowe, specjalnie wyważane. Firmy przodujące w takim 
sprzęcie to Harrows i Unicorn.

Jakich cech u zawodnika wymaga dart?
Tak jak u każdego sportowca podstawą sukcesu jest spokój i panowanie 

nad nerwami oraz umiejętność wyciszenia się. 
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Jakie najpo-
pularniejsze zawody 

w darcie rozgrywane są w Polsce, a 
jakie poza granicami naszego kraju? Czy bierze 

Pan we wszystkich udział?
Najpopularniejsze to oczywiście Mistrzostwa Polski. W tym roku po raz pierwszy 

w Polsce odbył się turniej międzynarodowy pod patronatem Światowej Organizacji 
Darta, w którym miałem przyjemność wziąć udział. Jeśli tylko pozwala mi na to 
czas, staram się brać udział w tych ważniejszych turniejach.
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Trofea, z których jest Pan szczególnie dumny, to...
Szczególnie dumny jestem z moich najnowszych osiągnięć, a mianowicie ze 

zdobycia drugiego miejsca w okręgu chorzowskim, zakwalifikowania się i zajęcia 17 
miejsca w Mistrzostwach Polski oraz drużynowe wicemistrzostwo ligi na Śląsku. A 
wszystko to odbyło się w 2010 roku.

Jak Pan sądzi – czy dart to sport z przyszłością?
Jak najbardziej. W Polsce ten sport zaczyna być coraz bardziej popu-

larny, a to wszystko dzięki sukcesom rodzimych zawodników na arenach 
międzynarodowych.

Rozmawiały: Katarzyna Salomon i Karolina Szlapańska
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Podstawą sukcesu w tym spo-
rcie jest spokój i panowanie 
nad emocjami oraz umiejęt-
ność wyciszenia się – to w 
darcie podoba mu się najbar-
dziej. O swojej pasji opowiada 
Marcin Bier - odpowiedzialny 
za sprawną realizację proce-
sów logistycznych w firmie 
Bastra Weindich
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