
PRIENŲ TAURĖ 2019 
2019 m. lapkričio mėn. 30 d.  

 

Varžybų metu vyks: 

 Tarpklubinio komandinio čempionato 

varžybų etapas; 

 Individualio „501“ vyrų ir moterų 

Lietuvos ir Baltijos reitingo varžybos 

(su paguodos turnyru); 

 Jaunimo „501“ turnyras; 

 Pramoginis „101“ trimis strėlytėmis 

konkursas 

 

Varžybų organizatoriai: 

 Prienų sporto klubas „Stadionas“, Lietuvos DARTS sporto federacija. 

 

Varžybų rėmėjai: 

 Prienų rajono savivaldybė, UAB „Scapa Baltics“, UAB „Tango pizza“ 

 

Varžybų vieta: 

 „Prienų arena“ Pramonės g. 20, 59145 Prienai, Lietuva. 

 

Varžybų programa:  

 09:30 – 10:30 val. dalyvių registracija į tarpklubinį komandinį čempionatą; 

 09:30 – 10:50 val. dalyvių registracija į reitinginę rungtį „501“; 

 11:00 – 12:00 val. tarpklubinio komandinio čempionato varžybų pradžia; 



 12:00 val. – „501“ individualios rungties pradžia; 

 Po pogrupio etapo valandos pietų pertrauka; 

 Po pirmojo individualios rungties „501“ etapo t. y. pogrupio etapo vyks 

atkrintamosios varžybos, paguodos ir jaunimo turnyrai (vienu metu) ir 

pramoginis turnyras. 

 

Startiniai mokesčiai: 

 Pagrindinė individuali rungtis „501“ – 10 Eur (su LDSF licenzija), 12 

Eur (be LDSF licenzijos), dalyviams iki 18 metų (turintiems, tai įrodanti 

dokumentą – 5 Eur (su LDSF licenzija), 7 Eur (be LDSF licenzijos). 

 Nuo kiekvieno reitinginių varžybų dalyvio sumokėtų mokesčių – po 2 Eur 

bus pervesta LDSF. 

 

Apdovanojimai: 

 1 – 4 vietas užėmusieji prizininkai apdovanojami taurėmis ir piniginiais 

prizais. 5 – 8 vietas užėmusieji tik piniginiais prizais.  

 

Vyrų individuali „501“ rungtis        Moterų individuali „501“ rungtis 

             I vieta – 150 Eur                                I vieta – 100 Eur 

             II vieta – 100 Eur                              II vieta – 60 Eur 

             III vieta – 50 Eur                              III vieta – 30 Eur 

             V-VIII vieta – 25 Eur                       V-VIII vieta – 20 Eur 

 

Paguodos ir jaunimo rungtis 

 Apdovanojami taurėmis, pirmos vietos nugalėtojai, rėmėjų dovanomis. 

 



Dalyvių registracija: 

 Pageidautina išankstinė dalyvių registracija – www.dartsfederacija.lt arba 

el. paštu sandra.rimkeviciute@gmail.com iki 2019-11-28 22:00 val. Registruotis 

galima ir varžybų vietoje iki 10:30 val.  

SVARBU! Dalyviai, neužsiregistravę iš anksto, praranda teisę būti 

reitinguojami. 

 

Varžybų formatas: 

 Pagrindinė individuali rungtis „501“ – individuali rungtis su „dviguba 

pabaiga“. Pirmieji 16 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4 (arba 6) 

moterys skirstomi į pogrupius pagal užimamą vietą reitinge, kiti – burtu keliu. 

Pogrupyje ir vyrai ir moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno 

minuso) etapą patenka po 2 žaidėjus iš pogrupio t.y. pirmą ir antrą vietą 

užimantys pogrupyje asmenys. Vyrai atkrintamosiuose varžybose ir pusfinalyje 

žaidžia iki 4 legų, o finale – iki 5 laimėtų legų. Moterys atkrintamosiose ir finale 

žaidžia iki 4 laimėtų legų.  

 

 Paguodos turnyre vyrai ir moterys varžysis kartu. Paguodos turnyro 

formatas „301“ – „dviguba pradžia“, „dviguba pabaiga“ vieno minuso sistema 

žaidžiant iki 2 laimėtų legų, o finalas iki 3 laimėtų legų. Moterys žaisdamos prieš 

vyrus žaidžia be dvigubos pradžios.  

 

SVARBU! Reitinginėse varžybose žaidimo pradžios pirmumas nustatomas 

metimu į centrą. Arčiausiai pataikęs į vidurį (angl. Bulleyes) pradeda pirmas.  

  Jeigu žaidžiant pogrupių etapą keli žaidėjai surinko lygiai tiek pat 

pergalių, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, kurio: 

1. Laimėtų – pralaimėtų legų santykis geresnis, žiūrint tarp visų pogrupio 

dalyvių; 

2. Tarpusavio susitikimo rezultatą; 

http://www.dartsfederacija.lt/
mailto:sandra.rimkeviciute@gmail.com


Jeigu po šių skaičiavimų paaiškėjo nors viena, toliau žiūrima pagal tarpusavio 

susitikimą, jeigu ir toliau viskas vienodai, tai peržaidžiamas vienas legas „501“ 

(kartu žaidžia visi lygiai taškų surinkę žaidėjai). 

 

 „Prienų taurė 2019“ varžybos vyks pagal WDF ir Lietuvos DARTS sporto 

federacijos reitinginių varžybų taisykles.  

 

 Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų 

taisykles ir sistemą.  

 

 Žaidimo vietoje, prie taikinių valgyti ir vartoti ALKOHOLINIUS 

GĖRIMUS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA! 

 

 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.  

 


