
                                  
 

VARŽYBŲ VIETA: Trakų salos pilies didžioji menė, Trakai 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI: Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras, LSD „ŽALGIRIS",                                           

Lietuvos DARTS sporto federacija 

VARŽYBŲ RĖMĖJAI: Trakų rajono savivaldybė, Trakų istorijos muziejus, sporto klubas „Vilniaus legionas, 

VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

Visos rungtys vyksta pagal WDF taisykles. Žaidimas pradedamas metimu į centrą. 

 

REGISTRACIJA 

2014 m. kovo 08 d. Individuali „501 dviguba pabaiga " rungtis. Vyrai ir moterys. 

8.30 - 9.30 dalyvių registracija. Numatomas varžybų atidarymas 10 val. varžybų pradžia 10.30. Starto mokestis 

žaidėjui - 50 litai (moksleiviai ir dieninio sk. studentai - 30 lt – registruojantis būtina pateikti moksleivio arba studento 

pažymėjimą)  

Pirmieji 16 pagal WDF ir Lietuvos reitingus vyrai ir atitinkamai 4 moterys skirstomi į grupes pagal užimamą vietą reitinge, 

kiti - burtų keliu. Grupėse žaidžiama iki 3 laimėtų legų dviejų minusų sistema. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2 

žaidėjus iš pogrupio. Atkrintamosiose varžybose žaidžiama iki 4, pusfinalyje - iki 5, finale - iki 6 laimėtų legų. Moterys visuose 

etapuose žaidžia iki 3, finale - iki 4 laimėtų legų.  

Pastaba: Jeigu dalyvių skaičius viršys nurodytus (vyrai virš 128, moterys virš 32), varžybų sistema bus keičiama į vieną minusą 

iki 4 laimėtų legų. 

 

2014 m. kovo 09 d. Dvejetų „501 dviguba pabaiga" rungtis. Vyrai ir moterys. 

9.30-10.30 varžybų dalyvių registracija ir burtų traukimas. Varžybų pradžia 11.00.  

Starto mokestis žaidėjui - 30 litų (60 litų porai), moksleiviai ir dieninio sk. studentai - 15 litų (30 litų porai). 

Dalyvių poros suskirstomos į pogrupius, kur žaidžiama iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2 

dvejetus. Atkrintamosiose varžybose žaidžiama iki 4, finale – iki 5  laimėtų legų. Moterys visuose etapuose žaidžia iki 3 laimėtų 

legų, finale - iki 4 laimėtų legų. 

 

APDOVANOJIMAI 

 

Vieta Vyrų vienetai Moterų vienetai 
Vyrų dvejetai  

(apdovanojimas porai) 

Moterų dvejetai 

(apdovanojimas porai) 

I 800 Lt. + taurė, diplomas, medalis 350 Lt. + taurė, diplomas, medalis 30%     + prizai, diplomai, medaliai 30% + prizai, diplomai, medaliai 

II 600 Lt. + prizas, diplomas, medalis 250 Lt. + prizas, diplomas, medalis 20%     + prizai, diplomai, medaliai 20% + prizai, diplomai, medaliai 

III -IV 
Po 300 Lt. + prizas, diplomas, 

medalis 

Po 150 Lt. + prizas, diplomas, 

medalis 

Po  10% + prizės, diplomai, 

medaliai 
Po 10% + prizai, diplomai, medaliai 

V- VIII Po 100 Lt. + diplomas Po 50 Lt. + diplomas Diplomas Diplomas 

IX-XVI Po 50 lt - - - 

VISO 2800 Lt 1100 Lt 70% 70% 

 

 

 

 

Tarptautinis XVIII-asis 

smiginio turnyras 

Trakų pilies taurė 2014 

2014 m. kovo 08-09 d. 



 

 

PAPILDOMI PRIZAI:  

 

1. Daugiausiai kartų įmetus „180“  

2. Daugiausiai uždarymų per "BULL"  

3. Didžiausias uždarymas  

4. Trumpiausias legas 

 

 

DĖMESIO! 

Varžybų vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti. 

Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai, šortai ir sportinės kelnės - nepageidaujami, o atkrentamose 

varžybose - draudžiami. 

Dalyviai nesilaikantys reikalavimų bus pašalinami iš varžybų. 

Daugiau nei 10 minučių prie taikinio vėluojantiems žaidėjams užskaitomas pralaimėjimas. Dalyviai, neatvykę į varžybų uždarymo 

ceremoniją, netenka teisės į savo prizus. 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų reglamentą atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Iškilus 

ginčams ir klausimams, nedelsiant kreiptis į vyr. teisėją. Pasibaigus legui ar mačui pretenzijos dėl anksčiau iškilusių ir nutylėtų 

ginčytinų situacijų nepriimamos, rezultatas nekeičiamas. 

Varžybų vyr. teisėjas : Kęstutis Ramanauskas 

Daugiau informacijos www.dartsfederacija.lt, balticdarts.com, e-paštu trakai.sportas@gmail.com, tel. +370 618 81494  

Išankstinė registracija vyksta iki kovo 7 d. 22 val. dartsfederacija.lt, arba el.paštu arunas@dartsfederacija.lt.  

Registruotis galima ir varžybų vietoje. Neužsiregistravusieji iš anksto praranda teisę būti reitinguoti. 

 

APGYVENDINIMAS IR PARKAVIMAS: 

Informaciją apie apgyvendinimą Trakuose rasite puslapyje http://www.trakai-visit.lt/lt/apgyvendinimas (informacija LT/DE/EN/RU/PL kalbomis) 

 

Nemokamas automobilių parkavimas Karaimų ir Trakų gatvėse (išskyrus privačias aikšteles) Trakuose ant automobilio 

prietaisų skydelio palikus atspausdintą pirmąjį šio reglamento lapą. 

http://www.dartsfederacija.lt/
http://balticdarts.com/
mailto:trakai.sportas@gmail.com
http://dartsfederacija.lt/_priedai/contactform_menu/contactform.php?trakai
mailto:arunas@dartsfederacija.lt
http://www.trakai-visit.lt/lt/apgyvendinimas

