
Darts 

Mit kell tudni a darts történetéről? 

 Létezik egy angol eredetű legenda, ami néhány 

száz évvel ezelőtt játszódik és egy átfázott angol íjász-

ról szól, aki gyakorolni akart valahogyan a téli hóna-

pokban, és erre kellemesebb és kivitelezhetőbb módot 

keresve a darts-hoz hasonló tevékenységre esett a vá-

lasztása. Levágott apróbb darabokat a nyílvesszőjéből 

és bement melegedni egy pubba, ahol azzal ütötte el az 

idejét, hogy egy falra akasztott fa-

rönkszeletbe dobálta a lerövidített nyílvesszőket. Egy másik 

íjász, aki szintén a pubban melegedett odaállt mellé, kért tőle 

néhányat a nyílvesszőiből és csupán kíváncsiságból elkezdte ő 

is dobálni őket a farönkszeletbe, lehetőleg eredményesebben, 

mint a játék kitalálója. Így született meg a darts, mint sport. 

 A legendán túl természetesen 

van valós eseményekre épülő története is a darts ki-

alakulásának és elterjedésének: Nagy-Britanniában 

kezdett el terjedni, azonban a kezdeti időszakban 

még egyszerű szerencsejátéknak tartották. A britek 

a 19. század végén dolgozták ki a ma érvényes sza-

bályzatát, és akkoriban kialakultak szervezetek és 

klubok is. Egészen pontosan 1896-ban született 

meg a mai formája Brian Gamlin által, melyben a 

játéktáblán 20 szám szerepel. 

Hogyan játszák a dartsot, mi a célja? 

 A játék dióhéjban annyiból áll, hogy van egy kör alakú céltábla általában 

falra akasztva, amin különböző pontértékű szektorok vannak számokkal jelezve. 

A játék célja, hogy a játékosok az apró nyilaikkal a legértékesebb szektorba dob-

janak, így a legtöbb pontot gyűjtsék össze.  

 

 

 

 



Hogyan terjedt el a darts? 

 Ahogy a mai szabályzata és formája, úgy az első darts szövetség létrejötte 

is a britekhez köthető, 1924-ben alapították. Ez a szövetség fogalmazta meg elő-

ször, hogy mi is valójában a darts; egy olcsó, tiszta, ügyességi játék.  

 1928-tól már darts versenyt is játszottak, ezek közül a legjelentősebb szin-

tén Londonban, a londoni Sunday Times által szponzorált News of World volt, 

ami az ötvenes évekig a legmeghatározóbb és legjelentősebb darts versenynek 

számított.  

 

 Igazán 1960 és 1970 között gyorsult fel a darts terjedése. Az egyik, ami ezt 

a robbanásszerű fejlődést lehetővé tette, az az ekkoriban történő technikai fejlődés 

volt, ugyanis a dartshoz használt nyilakat képesek voltak már volfrám ötvözetből 

készíteni a felszerelések gyártói, ami azt eredményezte, hogy minőségibbek vol-

tak a nyilak, így az eredmények is jobbak voltak, nagyobb volt az emberek siker-

élménye, mikor ezeket a nyilakat használva játszottak.  

 Ezen kívül, ami szintén erősen hozzásegített a darts 

elterjedéséhez, az az 1973-ban létrejött második brit szövet-

ség, a British Darts Organization (BDO), ami Oliver A. 

Croft vezetésével alakult meg. Ez a szervezet annyiban volt 

sikeresebb, hogy a média által tudta népszerűsíteni a dart-

sot, így mindenkihez eljuttatták a sport hírét. A BDO nevé-

hez kötődik az első darts-világbajnokság is, amit 1978-ban 

rendeztek meg, és a walesi Leighton Rees győzelmével zá-

rult.  

 Gyakorlatilag a BDO megalakulása és tevékenykedése példá-

jára kezdtek el más nemzetek is szövetségeket létrehozni; az Egye-

sült Államokban, Új-Zélandon, Svédországban, Belgiumban és 

Ausztriában. Az első nemzetközi szövetség, a World Darts Federa-

tion (WDF) 1976-ban jött létre brit kezdeményezésre. A mai napig 



ez a szervezet felel a nemzetközi versenyszabályzatért, a ranglista folyamatos fris-

sítéséért, valamint segíti és ellenőrzi a sportág népszerűsítését.  

 A darts népszerűsítése napjainkban is folyik, 

havonta megjelenik a hatvannyolc oldalas Darts 

World magazin, amit Anthony J. Wood szerkeszt és a 

nagy darts-fanatikusoknak kifejezetten érdekfeszítő 

és informatív lehet. Folyamatosan tájékoztat a rang-

lista változásáról, újabb versenyek eredményeiről, és 

minden újításról vagy módosításról, ami a sportágon 

belül történik. A darts versenyeket a televíziókban is 

nyomon lehet követni, ugyanis minden mérkőzésen 

komoly figyelmet szentelnek minden egyes pillanat 

dokumentálására, kamerák veszik és narrátor elemzi 

az eseményeket.  

 Számos világversenyt rendeznek, de talán a legjelentő-

sebb a Világ Kupa. Az 1992-ben megalakult Professional 

Darts Corporation (PDC) felel azoknak a nemzetközi ver-

senyeknek a rendezéséért, amik ma a legfontosabbaknak 

számítanak. A versenyzők valószínűleg nagyobb bizal-

mat szavaznak a PDC-nek, mint a BDO-nak, mert a sta-

tisztikák alapján legtöbben az előbbi szervezet versenyire 

neveznek.  

 Olyannyira népszerű ma a darts, hogy egy friss számlálás szerint Nagy-Bri-

tannia területén jelenleg már több mint 6,5 millió rendszeresen versenyző játékos 

van. A WDF-nek ma 52 tagja van.  

 

Mi a különbség a steel és a soft darts között? 

 Ma a dartsnak két szakága létezik, a steel darts és a soft darts. A steel darts 

ennek a játéknak az a fajtája, amiről eddig szó volt, a soft darts kialakulására pedig 

gyakorlatilag a hagyományos darts népszerűsége miatt lett igény.  

 A soft darts lényege valójában ugyanaz, mint a hagyományos játéknak, csak 

mivel ez a szakág gyakorlatilag a darts gépesített változata, némileg le van egy-

szerűsítve, hiszen a gép végzi a játék levezetését, ezzel szórakoztatóbbá és látvá-

nyosabbá téve azt. A soft darts megjelenésének oka is a darts népszerűsége, és 

szerencsére a következménye is, ugyanis még többekhez eljuthatott, különbözőbb 

rétegeket is megmozgathatott, ezzel még közkedveltebbé téve a sportot.  



 Már soft darts versenyekből is számos van a világon, 1996 végén hozták 

létre az Európai Darts Uniót (EDU), mely kizárólag a soft játékstílust képviseli. 

A legjelentősebb világszintű verseny talán a Soft Darts World Cup, ami 2019-ben 

már le is zajlott.  

             

 

Milyen fontosabb szabályai vannak a dartsnak? 

 Először is fontos leszögezni, hogy a dartsnak, bár van egy általános, min-

denki által ismert szabályzata, versenyektől függően ebben lehetnek apróbb mó-

dosítások, vagy plusz szabálypontok. Néhány, egy laikus számára is érthető fon-

tosabb szabály: 

 A tábla elhelyezésével kapcsolatos szabályok: 

 A dobónak a táblától pontosan 237 centiméterre kell 

állnia. 

 A tábla középpontjának körülbelül egy 183 cetimé-

ter magas ember szemmagasságában kell lennie, a 

talajtól mérve 173 centiméterre.  

 A dobással kapcsolatos szabályok: 

 A dobó mindkét lábának a dobóvonal mögött kell 

lennie dobásnál. 

 Ha a dobó nyila esetleg nem éri a táblát, a dobást 

nem lehet megismételni. 

 

 

 



Sikeresnek számítanak a magyar dartsosok? Mi a 

helyzete ennek a sportnak hazánk-

ban? 

 A PDC 2018-as, top 10 játékost felsorakoztató rang-

listáján nem szerepelnek magyarok, azonban jó eredmé-

nyeink vannak az elmúlt és a régebbi időkből is.  

 A 2019-es évből például kiemelkedő sikernek szá-

mít Kovács Tamara, ifjúsági játékos eredménye, aki eu-

rópa bajnok lett az Ifjúsági Európa Bajnokságon.  

 Szintén nagyon fontos 

momentuma volt az évnek Magyarország egyik leghí-

resebb és legsikeresebb dartsosának, Székely „Penge” 

Pálnak a Hollandiában megszervezett European Tou-

ron elért eredménye. Március 11-én nyerte meg a kö-

zép-európai selejtezőt, majd május 24-én a világ egyik 

legnagyobb dartsosa, az ötszörös világbajnok, Ray-

mond van Barneveld ellen játszott és bár Van Barne-

veld győzedelmeskedett, Székely nagyon jó teljesít-

ményt nyújtott.  

 Fontos közelgő esemény a Darts Világbajnokság, amit Kolozsváron fognak 

megrendezni 2019 októberében. A Magyar Darts Szövetség egy napja közölte az 

eseményt a hivatalos Facebook oldalukon. A bajnokságra a szövetségi kapitány, 

Kövesdi Andrea nevezte meg az induló versenyzőket, az utánpótlás játékosaira 

pedig jövőhéten derül majd fény. Nők: Erdei Nóra, Fekete Nóra, Ölei Annamária, 

Ihász Veronika, tartalék: Tihanyi Nikolett. Férfiak: Takács Gábor, Rucska József, 

Petrács Gábor, Székely Pál, tartalék: Bezzeg Nándor.  

 Az olimpiai játékokon a magyar dartsosok eddig 177 arany, 151 ezüst és 

174 bronzérmet szereztek, ebbe az Olimpiai Játékok és az Ifjúsági Olimpiai Játé-

kok eredményei is beleszámítanak. 

 

 

 

       



Miért érdemes űzni a dartsot? 

 Mivel nagyfokú összpontosítást igényel, fejleszti is a koncentrációt és a 

precizitást, valamint gyakorlása meditatívan hathat, hiszen fizikailag a legkevésbé 

sem megterhelő.  

 

 

 


