
 

Lietuvos Smiginio Čempionatas 2014 

 

VIETA: PC Tilžė, Šiauliai 

LAIKAS: 2014 metų  gruodžio 13-14 dienomis 

 

Kviečiame registruotis į tris rungtis: 

Asmeninę klasikinę “501“(šeštadienį, gruodžio 13 d., startinis mokestis 20 Lt (be lic. 25 Lt), mokiniams su pažymėjimu  

                                                 10 Lt, registracija 10.00-10.30 val., pradžia 11:00 val.) 

Porinę      (šeštadienį, gruodžio 13 d., startinis mokestis 10 Lt asmeniui, moksl. 5 Lt,  

                                                    registracija 10:00-13:00 val., pradžia  apie 16 val. ) 

Komandinę (sekmadienį, gruodžio 14 d. registracija 10.00-10.30 val, startinis mokestis 10 Lt asmeniui, moksl. 5 Lt)  

BENDRAS PAKETAS - 30 Lt (40 Lt be licenzijos), moksleiviams - 15 Lt (be lic. 20 Lt). 

Registruotis galima internetu   www.dartsfederacija.lt   arba    el. paštu      arunas(@)dartsfederacija.lt 

Išankstinės registracijos pabaiga 2014.12.11 - 22:00 val. 

Varžybų dieną registracija vyks 10-10.30 val., pradžia 11:00 val. 

 Vyrų komandą sudaro 4 nariai, moterų - 2 narės. Galima dalyvauti ir tik vienoje rungtyje. 

*Pasibaigus asmeninės rungties finalams numatoma pusės valandos pertrauka, po kurios prasidės porinė rungtis. 

Registracija bus galima ir varžybų dieną, tačiau tik užsiregistravusieji iš anksto bus reitinguojami, t.y. 16 aukščiausią 

reitingą turinčių vyrų ir 4 moterys bus išskirstyti į atskirus pogrupius, o taip pat asmeninis reitingas bus naudojamas 

sudarinėjant porų ir komandų reitingą. Neužsiregistravusieji iš anksto netenka tokios galimybės. 

APDOVANOJIMAI 

Asmeninė rungtis 

Vyrai ir atitinkamai moterys 

I - 150; 100 litų + taurės ir medaliai 

II  - 100; 60 litų + medaliai 

III -  2 po 50; 2 po 40 litų + medaliai 

 

Komandinė ir porinė  rungtis (atskirai vyrams, moterims) 

I - 30% + taurės ir medaliai 

II - 20% ir medaliai 

III - Po 10% ir medaliai 



 

 

 

Lietuvos Smiginio Čempionatas 2014 

 

 

 

BENDROS TAISYKLĖS 

Komandą ir porą gali sudaryti nebūtinai vieno klubo/miesto žaidėjai. Čempionate gali dalyvauti tik Lietuvos piliečiai, arba 

gyvenantys Lietuvoje daugiau nei 5 metai.  

Po du geriausius iš pogrupių pateks į atkrintamąsias kovas. Esant pogrupiuose po 6 ir daugiau žaidėjų, varžybos gali vykti 

dviejų minusų sistema. Visos kovos iki pusfinalių iki 3 laimėtų legų, pusfinalis ir finalas iki 4 laimėtų. Moterų tik finalas iki 4 

laimėtų. 

 

Žaidimas ir lemiamas legas pradedamas metimu į „bulių“.  

 

Čempionatas vyks pagal WDF ir Lietuvos smiginio reitinginių varžybų taisykles. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, 

reikalui esant, keisti varžybų taisykles ir sistemą, diskvalifikuoti žaidėjus jiems nesilaikant varžybų reglamento. 

 

 

Žaidimo vietoje, prie taikinių, valgyti ir vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama.  

 

Varžybų dalyviams pusfinaliuose ir finaluose draudžiama dėvėti sportines kelnes, džinsus, velvetus, šortus, avėti 

šlepetėmis. Tvarkinga apranga ir avalynė visų varžybų metu - privaloma. 

 

 

Varžybas organizuoja ir veda Lietuvos Darts Sporto Federacija 

 

 


