KAIŠIADORIŲ TAURĖS „LEGAS 2017“
SMIGINIO TURNYRO

REGLAMENTAS
SPALIO mėn. 14 – 15 d.d.
Individualios ir porinės „501“ vyrų ir moterų Lietuvos reitingo varžybos

Varžybų organizatoriai: Vilniaus smiginio klubas „Legas“.
Varžybų rėmėjai: BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. aliejus iš Italijos, Pramogų ir konferencijų
centras „Pas Radvilą“, VšĮ „Legas“, Baras„Happy Brew“.
Varžybų vieta: Pramogų ir konferencijų centras „Pas Radvilą“, Žaslių g. 34,
Kaišiadorys.
Varžybų programa:

spalio 14 diena:
10:00 – 10:30 dalyvių registracija individualiai rungčiai;
10:30 – varžybų atidarymas
11:00 – 12:00 komandinio čempionato VII turas
12:00 – reitinginės varžybos
16:00 – paguodos turnyras (vyrai ir moterys atskirai);
jaunimo iki 18 metų turnyras (vaikinai ir merginos kartu)
spalio 15 diena:
10:00 – 10:30 dalyvių registracija mišrių porų rungčiai
10:00 – 10:30 dalyvių registracija „Killer“ rungčiai
11:00 – abiejų rungčių pradžia

Registracija:
dalyviai registruojasi – www.dartsfederacija.lt arba el. paštu ramunas.masiulis@gmail.com
iki spalio 12d. 22val. ir varžybų vietoje. Neužsiregistravusieji iš anksto praranda teisę būti
reitinguoti.
Starto mokestis:
Individuali rungtis: Licencijuotiems nariams 10 € (nelicencijuotiems - 12 €), asmenims iki
18 metų (pateikus asmens dokumentą) – 5 € (nelicencijuotiems – 7 €). Porinė ir „Killer“
rungtys: mokestis vienam asmeniui – 5 €, asmenims iki 18 m. – 3 €.
Apdovanojimai:
Individuali rungtis 1 – 3 vietų laimėtojai – apdovanojami taurėmis, diplomais ir piniginiais
prizais:
Vyrai:
Moterys:
I vieta – 60 €;
I vieta – 45 €;
II vieta – 40 €;
II vieta – 30 €;
III vieta – 2x20 €.
III vieta – 2x15 €.

Paguodos turnyro laimėtojai - taurėmis, diplomais.
Jaunimo turnyro laimėtojai - taurėmis, diplomais, prizininkai – diplomais.
Porinė ir „Killer“ rungtys:
Vyrai ir moterys:
I vieta – 30 proc. startinio mokesčio fondo;
II vieta – 20 proc. startinio mokesčio fondo;
III vieta – 2x5 proc. startinio mokesčio fondo.
2017 m. spalio 14 d. Individuali „501 dviguba pabaiga“ rungtis. Vyrai ir moterys.
Pirmieji 16 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4 moterys skirstomi į pogrupius pagal
užimamą vietą reitinge, kiti - burtų keliu.
Pogrupyje žaidžiama iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2
žaidėjus iš pogrupio. Atkrintamosiose varžybose žaidžiama iki 4, finale - iki 5 laimėtų legų.
Moterys visuose etapuose žaidžia iki 3, finale - iki 4 laimėtų legų.
Pastaba: Jeigu pogrupyje yra 6 ir daugiau žaidėjų - pogrupyje žaidžiama dviejų minusų
sistema iki 4 laimėtų legų (moterys iki 3 laimėtų legų).
2017 m. spalio 15 d. Porinė „501 dviguba pabaiga“ rungtis.
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.
DĖMESIO!
Varžybų vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti.
Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai, šortai ir sportinės
kelnės – nepageidaujami, o atkrintamose varžybose – draudžiami.
Dalyviai, nesilaikantys reikalavimų bus pašalinti iš varžybų.
Daugiau nei 10 minučių prie taikinio vėluojantiems žaidėjams užskaitomas pralaimėjimas.
Dalyviai, neatvykę į varžybų uždarymo ceremoniją, netenka teisės į piniginius 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: Ramūnas Masiulis
APGYVENDINIMAS
Informaciją apie apgyvendinimą rasite puslapyje http://www.pasradvila.lt
Smulkesnė informacija: ramunas.masiulis@gmail.com
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