
III – jo LIETUVOS IR BALTIJOS REITINGO SMIGINIO TURNYRO 

„ŽIEŽMARIŲ TAURĖ “ 
 

 

    

 

               
REGLAMENTAS     

       2019 M.  KOVO 16 d. 
 

Varžybų organizatoriai: Asociacija Elektrėnų smiginio klubas „Dublis“,  Žiežmarių 

gimnazija, Žiežmarių miestelio ir apylinkės seniūnija 

 

Varžybų vieta: Žiežmarių gimnazijos sporto salė, Žaslių g. 21, Žiežmariai, Kaišiadorių 

rajonas 

 

Varžybų programa:   2019 m. kovo 16 d. 

9:00    – 10:30 dalyvių registracija ( individuliai rungčiai) 

10:30  –  varžybų atidarymas 

11:00  – 12:00 komandinio čempionato III turas 

12:00 – reitinginės varžybos „ Individuali rungtis 501“ (vyrai, moterys)  

                 2017 nugalėtojai: Asta Juknienė, Arūnas Čiplys 

                 2018 nugalėtojai: Algina Juknaitė, Arūnas Čiplys 

14:00 – vienos minutės turnyro pradžia.  

                        2017 nugalėtojai: Sandra Rimkevičiūtė – 457 tšk., Alberta Olechnovičius – 501 tšk. 

                        2018 nugalėtojai: Raminta Kvederaitė – 350 tšk., Audrius Saulėnas – 549 tšk.  

15:00 – paguodos turnyras (vyrai, moterys), jaunimo turnyras (dalyvauja asmenys                  

iki 18 metų), paguodos turnyras (17-32 vietos). 

 

Registracija: dalyviai registruojasi  –  www.dartsfederacija.lt arba el. paštu 

dmatijoska@gmail.com iki kovo 14 d. 22 val. ir varžybų vietoje (turnyro dieną).  

Iš anksto ne užsiregistravę asmenys praranda galimybę būti reitinguotais. 

 

Starto mokestis:  

Individuali rungtis : Licencijuotiems nariams 10 € (nelicencijuotiems - 12 €), asmenims iki 18 

m. (pateikus asmens dokumentą) – 5 € (nelicencijuotiems – 7 €). 

 

Apdovanojimai:  

Individuali rungtis 1 – 3 vietų laimėtojai – apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais. 

Vyrai:   Moterys: 

I vieta –   60 €  I vieta –   45 € 

II vieta –  40 €  II vieta –  30 € 

III vieta – 20 €  III vieta – 15 € 

 

Paguodų, jaunimo ir vienos minutės turnyro laimėtojai - taurėmis.  

 

http://www.dartsfederacija.lt/


Varžybų formatas: 

Žaidžiama „501 dviguba pabaiga“ rungtis vyrai ir moterys. 

Pirmieji 16 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4 moterys skirstomi į pogrupius pagal 

užimamą vietą reitinge (būtina išankstinė registracija), kiti – burtų keliu. 

Pogrupiuose žaidžiama iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį atkrintamųjų  etapą iš pogrupio patenka 

po 2 žaidėjus. Atkrintamosiose žaidžiama iki 4 laimėtų legų, pusfinalyje (vyrai iki 5 laimėtų, 

moterys – 4 laimėtų legų), finale (vyrai iki 5 laimėtų, moterys iki 4 laimėtų legų). 

Žaidimas pradedamas monetos metimu, esant lygiam rezultatui prieš lemiamą legą metamą į 

centrą. 

Jeigu vyrų dalyvauja 81 ir daugiau, o moterų 21  ir daugiau žaidėjų pogrupiuose žaidžiama 2-jų 

minusų sistema iki 4 laimėtų legų. 

 

DĖMESIO !!! 

Varžybų vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti. 

Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai ir sportinės kelnės – 

nepageidaujami, o  atkrintamosiose varžybose – draudžiami. 

Dalyviai nesilaikantys šių reikalavimų bus šalinami iš varžybų. 

Varžybų vyr. teisėjas – Donatas Matijoška,  

           organizatorius - Almiras Kavaliauskas. 


