
KLASIKINIO DARTS TURNYRAS 

“PELĖDA 2017” 

                         
 
2017 m. rugsėjo mėn 23 d. 

Individualios “501” vyrų ir moterų  
Lietuvos ir Baltijos reitingo varžybos 

 
Varžybu organizatorius: 

Vi ln iaus smiginio klubas 
„Apuokas“ 

 

Varžybų remėjai: 
V i ln iaus Dai lės Akademija,  L ietuvos Darts Sporto 

Federaci ja 

  
 

Varžybų	  vieta:	  Vilniaus	  Dailės	  Akademijos	  Naujieji	  rūmai	  (Malūnų	  g.	  5,	  Vilnius)	  
Pageidautina	  išankstinė	  registracija	  puslapyje	  www.dartsfederacija.lt	  iki	  2017.09.23	  

Papildoma	  registracija	  varžybų	  dieną	  vyks	  iki	  10:30.	  
Varžybų	  pradžia:	  11:00.	  

Startinis	  mokestis	  vienam	  žaidėjui:	  
	  (su	  LDSF	  licenzija),	  10	  €	  (be	  LDSF	  licenzijos)	  12	  €.	  

Asmenims	  iki	  18m.(turintys	  asmens	  dokumentus):	  5	  €	  	  
(be	  LDSF	  licenzijos)	  7	  €.	  

Apdovanojimai	  
Vyrai:	   Moterys	  

I	  vieta	  –	  60	  €	  
II	  vieta	  –	  40	  €	  

III	  vieta	  –	  2*	  20€	  
Viso:	  140€	  

I	  vieta	  –	  45€	  
II	  vieta	  –30€	  
III	  vieta	  –	  15€	  
Viso:	  105	  €	  	  

	   	  
	  

Turnyro	  formatas:	  „501“	  su	  dviguba	  pabaiga.	  Vyrai	  ir	  moterys	  žaidžia	  atskirai.	  
Vyrai	  (16	  pogrupiu):	  1-‐16	  LDSF	  reitingo	  vietas	  užimantys	  žaidėjai	  suskirstomi	  i	  

atskirus	  pogrupius,	  likusieji	  skirstomi	  burtų	  keliu.	  Priklausomai	  nuo	  dalyvių	  skaičiaus	  kovos	  
pogrupiuose	  „kiekvienas	  su	  kiekvienu“	  (iki	  3	  laimėtų	  legų)	  iki	  32	  geriausių	  arba	  2KO	  sistema.	  

Toliau	  –	  atkrintamosios	  kovos	  iki	  4	  laimėtų	  legų.	  Finalas	  –	  iki	  5	  laimėtų	  legų.	  
Moterys	  (4	  pogrupiai):	  1-‐4	  LDSF	  reitingo	  vietas	  užimancios	  žaidėjos	  suskirstomos	  I	  atskirus	  

pogrupius,	  likusios	  skirstomos	  burtų	  keliu.	  Priklausomai	  nuo	  dalyvių	  skaičiaus	  kovos	  pogrupiuose	  
„kiekvienas	  su	  kiekvienu“	  (iki	  3	  laimėtų	  legų)	  iki	  8	  geriausių	  arba	  2KO	  sistema.	  
Toliau	  –	  atkrintamosios	  kovos	  iki	  3	  laimėtų	  legų.	  Finalas	  –	  iki	  4	  laimėtų	  legų.	  

Varžybose	  laikomasi	  LDSF	  reitinginių	  varžybų	  nuostatų.	  	  
Varžybų	  vyr.	  Teisėjas-‐	  Saulius	  Mockus	  

	  
Informacija:	  apuokas.darts@gmail.com	  +37067577494,	  www.apuokas-‐darts.lt	  

Registracija	  –	  www.dartsfederacija.lt	  svetainėje	  arba	  el.paštu:	  saulius.mockuss@gmail.com	  


