
KLASIKINIO DARTS TURNYRAS 

“PELĖDA 2020” 

                          
 

2020 m. rugpjūčio mėn 29 d. 

Individualios “501” vyrų ir moterų  

Lietuvos ir Baltijos reitingo varžybos 

 
Varžybu organizatorius: 

 
Vilniaus smiginio klubas 

 „Apuokas“ 

 

Varžybų remėjai: 
 

Vilniaus                 Lietuvos Darts  
Naktinis klubas          Sporto Federacija 

                                  

  

Varžybų vieta: 
Vilniaus naktinis klubas “Loftas” (Švitrigailos g. 29, Vilnius) 

 
Pageidautina išankstinė registracija puslapyje www.dartsfederacija.lt iki 2020.08.27 
09:30 – 10:30 dalyvių registracija į tarpklubinio komandinio čempionato etapą. 

09:30 – 11:00 dalyvių registracija į asmeninę reitinginę rungtį „501“  

11:00 – tarpklubinio komandinio čempionato etapo pradžia. (Žaidžiamas ketvirtas etapas)  

12:00 – „501“ asmeninės rungties pradžia 
 

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 €  

  
 

http://www.dartsfederacija.lt/


KLASIKINIO DARTS TURNYRAS 

“PELĖDA 2020” 

      
 
 

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 

„kiekviena su kiekviena“ (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.  
 

Individualios,  komandinės varžybos vykdomos rungtyje „501“ su paprasta pradžia ir dviguba pabaiga. 

Individualių ir 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. 

 

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. 
 
 
 
 

Varžybų vyr. Teisėjas- Saulius Mockus 
Informacija:  +37067577494, www.apuokas-darts.lt 

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

http://www.apuokas-darts.lt/
http://www.dartsfederacija.lt/

