KLASIKINIO SMIGINIO TURNYRAS

SMIGINIS LT taurė 2019
2019 VASARIO mėn 02-03 d.
2019.02.02 Tarpklubinio komandinio čempionato varžybų pirmasis etapas, Individualios „501“ vyrų ir
moterų Lietuvos ir Baltijos reitingo varžybos (su jaunimo ir paguodos turnyrais).
2019.02.03 Porinės varžybos

Varžybų organizatoriai:
Klaipėdos smiginio klubas „Smiginis LT“, Lietuvos DARTS sporto federacija.

Varžybų rėmėjai:
„Virkštininkų dvaro užeiga“.

Varžybų vieta:
„Virkštininkų dvaro užeiga“ Liepų g. 6, Vydmantai, Kretingos raj. 97221 Lietuva.

Varžybų programa:
Vasario 02 diena
09:30 – 10:30 dalyvių registracija į tarpklubinį komandinį čempionatą
09:30 – 11:00 dalyvių registracija į reitinginę rungtį „501“
11:00 – tarpklubinio komandinio čempionato varžybų pradžia
12:00 – „501“ asmeninės rungties pradžia
Po pogrupių – valandos pietų pertrauka
Po pirmojo „501“ asmeninių atkrintamųjų varžybų rato vyks atkrintamosios varžybos, paguodos ir jaunimo
turnyrai (vienu metu).
Vasario 03 diena
09:30 – 10:30 porinės rungties dalyvių registracija
11:00 – porinės varžybos.

Startiniai mokesčiai:
Pagrindinė rungtis „501“ - 10€ (su LDSF licenzija), 12€ (be LDSF licenzijos), dalyviams iki 18 metų (turintiems
asmens dokumentą) - 5€ (su LDSF licenzija), 7€ (be LDSF licenzijos).
Nuo kiekvieno reitinginių varžybų dalyvio sumokėtų mokesčių – po 2 eurus bus pervesta LDSF.
Porinė rungtis (mokestis vienam asmeniui) - 5€, dalyviams iki 18 metų (turintiems asmens dokumentą) - 3€.

Apdovanojimai:
Pagrindinė rungtis „501“
1-3 vietas užėmusieji prizininkai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais.

Vyrai

Moterys

I vieta - 60€
II vieta - 40€
III vieta – 2x20€

I vieta - 45€
II vieta - 30€
III vieta – 2x15€

Paguodos ir jaunimo rungtis
Apdovanojami prizais, pirmos vietos nugalėtojai.
Porinė rungtis
1-3 vietas užėmusieji prizininkai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais.

Vyrai

Moterys

I vieta - 30% startinių mokesčių fondo
II vieta - 20% startinių mokesčių fondo
III vieta – po 5% startinių mokesčių fondo

I vieta - 30% startinių mokesčių fondo
II vieta - 20% startinių mokesčių fond
III vieta – po 5% startinių mokesčių fondo

Dalyvių registracija:
Pageidautina išankstinė dalyvių registracija – www.dartsfederacija.lt arba e.paštu smiginislt@gmail.com iki
2019-01-31 22:00 val. Registruotis galima ir varžybų vietoje. Dalyviai, neužsiregistravę iš anksto, praranda
teisę būti reitinguoti.

Varžybų formatas:
Pagrindinė 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 – burtų keliu.
Pogrupyje ir vyrai ir moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2
žaidėjus iš pogrupio. Vyrai atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžiama iki 4 legų, o finale – iki 5
laimėtų legų. Moterys atkrintamosiose ir finale žaidžia iki 4 laimėtų legų.
Paguodos turnyre vyrai ir moterys varžysis atskirai. Paguodos turnyro formatas „301“ – „dviguba pradžia“
„dviguba pabaiga“ vieno minuso sistema žaidžiant iki 2 laimėtų legų – finalas iki 3 laimėtų legų.
Porinė rungtis – vyrai ir moterys žaidžia atskirai. 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. Moterys atkrentamosiose ir finale žaidžia iki 4 laimėtų legų.
DĖMESIO!
Varžybų vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti.

Apgyvendinimas:
Informaciją apie apgyvendinimą rasite puslapyje http://www.virkstininkudvaras.lt Preliminari nakvynės kaina
žmogui 10 € (pagedaujant sąskaitos faktūros 10 € + PVM). Visais apgyvendinimo ir nakvynės klausimais
kreiptis iš anksto! Nakvynės rezervacija tel. +370 600 23235; el.p.: virkstininkudvaras@delfi.lt

