
LIETUVOS DARTS SPORTO FEDERACIJOS TAURĖ 

2019 m.   
 

 

2019 m. balandžio 6-7d. 

Karpynė g. 2 Gabšių k. LT-60192, Raseinių raj. 

 

Šeštadienį individuali ir komandinė rungtis,  

Sekmadienį – porinė rungtis ir visi finalai. 

 

Dalyvauti gali tik licencijuoti Lietuvos Darts sporto federacijos nariai. Individualios rungties 

įskaitos rezultatai bus įtraukti į Lietuvos reitingą, kaip aukščiausios kategorijos varžybos. 

 

Varžybos vyks tokiose rungtyse (visur žaidžiama „501“): 

 

1. Moterų individuali; 

2. Vyrų individuali; 

3. Vaikinų ir merginų jaunimo U18 rungtis; 

4. Moterų dvejetai; 

5. Vyrų dvejetai; 

6. Moterų komandinė (komandą sudaro 2 žaidėjai); 

7. Vyrų komandinė (komandą sudaro 4 žaidėjai); 

 

Pagrindinė bendrakomandinė įskaita bus skaičiuojama susumuojant vyrų ir moterų komandų, 

moterų ir vyrų porų bei individualius pasirodymus. 

 

Komandos dvejetus gali sudaryti tik to paties klubo nariai, išskyrus atvejus, jei nesurenkama savo 

komandos pora ar visa komanda (tokia jungtinė komanda turi būti organizatorių patvirtinta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moterų ir vyrų individualios ir porinės varžybos vyksta tokia tvarka: susitikimai pogrupyje iki 3 

laimėtų legų. Į kitą etapą patenka po 2 geriausią rezultatą pogrupyje pasiekusius žaidėjus. Toliau 

atkrintamosios.  

Moterys atkrintamosiose žaidžia iki 3 laimėtų legų. Finalas iki 4 laimėtų legų. 

Vyrai atkrintamosiose žaidžia iki 4 laimėtų legų. Finalas iki 5 laimėtų legų.  

Vyrų ir moterų komandinės varžybos vyksta tokia tvarka: moterų komandos visuose etapuose 

žaidžia iki 5 laimėtų pergalių, vyrų komandos žaidžia iki 9 laimėtų pergalių. 

 

Visuose rungtyse žaidėjai į pogrupius skirstomi pagal einamąjį Lietuvos darts reitingą. Iki 80 vyrų 

– pogrupiaim virš 80 – du minusai grupėje. Moterys iki 20 žaidėjų – pogrupiai, virš 20 žaidėjų – du 

minusai. Dvejetų reitingas skaičiuojamas sudėjus abiejų žaidėjų turimus reitingo taškus. 

Komandos reitingas skaičiuojamas sudėjus visos komandos žaidėjų reitingo taškus, skirstant į 

lentelę bus atsižvelgta į miestus ar klubus.  

Esant vienodam reitingo taškų skaičiui aukštesnė vieta bus skiriama dvejetui ar komandai, kurios 

vieno iš žaidėjų pelnytų taškų skaičius yra didžiausias. 

 

 Varžybų programa: 

 

 2019 m. 04 mėn. 6 d. 9:30 – 10:30 val. Dalyvių registracija; 

 2019 m. 04 mėn. 6 d. 11:00 val. Moterų ir vyrų individualios varžybos; 

2019 m. 04 mėn. 6 d. 16:00 val. (apytiksliai) komandinės varžybos; 

2019 m. 04 mėn. 7 d. 11:00 val. Moterų ir vyrų dvejetai; 

2019 m. 04 mėn. 7 d. 15:00 val. (apytiksliai) visų rungčių finalai. 

 

Varžybų taisyklės: 

 

Individualių, dvejetų, komandinių varžybos vykdomos rungtyje „501“ su paprasta pradžia ir 

dviguba pabaiga.  

Individualių ir dvejetų varžybų taisyklės:  

1. Žaidėjas pirmas pradedantis varžybas nustatomas monetos metimu.  

2. Rezultatui prieš lemiamą legą esant lygiam, paskutinį legą pradedantis žaidėjas (pora) 

nustatoma metimu į taikinio centrą. Pirmas į centrą meta žaidėjas pradėjęs žaidimą.  

Kitos varžybų taisyklės: 

1. Taškai už laimėtas vietas varžybose bus skaičiuojami pagal WDF nustatytą tvarką 

Pasaulio ar Europos taurės varžybose. 

2. Varžybų nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, 2 ir 3 vietų laimėtojai medaliais. 

3. Varžybų dalyvio mokestis 10 Eur, nesvarbu kiek rungčių žais. Žaidėjams iki 18 metų 

(pateikiant tai įrodanti dokumentą) – 5 Eur. Galima dalyvauti ir atskirose rungtyse. 

Komandinių startinius mokesčius pageidautina sumokėti pavedimu į federacijos 

sąskaitą (suderinti su Donatu Matijoška), 

4. Visų rungčių finalai vyks sekmadienio popietę prie finalinio taikinio. 

5. Išankstinė registracija iki 2019.04.04 22:00val. Federacijos internetinėje svetaitėje 

www.dartsfederacija.lt/registracija/federacijostaure  

 Komandas registruoja tik komandos arba klubo vadovas, atskirai registruojasi tik 

žaidėjai, kurie nedalyvaus komandinėje rungtyje.  

http://www.dartsfederacija.lt/registracija/federacijostaure
http://www.dartsfederacija.lt/registracija/federacijostaure


6. „Lietuvos Darts sporto federacijos taurė 2019“ varžybos vyks pagal WDF ir Lietuvos 

DARTS sporto federacijos reitinginių varžybų taisykles.  

7. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles ir sistemą.  

8. Žaidimo vietoje, prie taikinių valgyti ir vartoti ALKOHOLINIUS GĖRIMUS GRIEŽTAI 

DRAUDŽIAMA! 

9. Varžybų dalyviams atkrintamųjų metu, pusfinaliuose ir finaluose DRAUDŽIAMA dėvėti 

sportines kelnes, džinsus, velvetus, šortus, avėti sportbačius, šlepetes. Tvarkinga 

klasikinė smiginio apranga ir avalynė visų varžybų metu – privaloma.  

 

 

Varžybų organizatoriai 

Lietuvos Darts sporto federacija 

 

 

 

 

 


