
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Varžybų vieta:           

 „Jaunimo sodyba“, Kėkštų kaimas, Kretingos raj. (http://www.jaunimosodyba.lt/ ,LT – 97161 
[55.826871, 21.241880]) 

Varžybų programa:           

 Rugpjūčio 01 d. (šeštadienis)         

  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    

  12:00 – „501“ asmeninės rungties pradžia      

  Jaunimo U18 ir paguodos turnyrai (pradžia po pirmojo „501“ asmeninių atkrintamųjų     

  varžybų rato)           

            

 Rugpjūčio 02 d. (sekmadienis)         

  09:30 – 10:30 porinės rungties „501“dalyvių registracija (vyrai, moterys)                          

  11:00 – porinės varžybos „501“ (vyrų dvejetai, moterų dvejetai). Norėdami toliau 

populiarinti moterų smiginį kartu su iniciatyviomis „Smiginis Merginoms“ siekdami padrąsinti 

pradedančias žaidėjas sudalyvauti varžybose, žaidėjoms, kurioms pastaruosius trejus metus nebuvo 

suteikta LDSF licencija, šioje rungtyje suteikiame 50 tšk. bonusą, tai yra, jeigu poroje viena 

nelicencijuota žaidėja, pora žaidimą pradės nuo 451 tšk., o jeigu abi žaidėjos neturi licencijos – nuo 

401 taško). Vyrų porinės varžybos vyks tradicinėmis taisyklėmis. 

Startiniai mokesčiai:            

 „501“ – 10€ (su LDSF licencija), 12€ (be licencijos), dalyviams iki 18 metų (turintiems 

asmens dokumentą) - 5€ (su licencija), 7€ (be licencija). (Nuo kiekvieno reitinginių varžybų dalyvio 

sumokėtų mokesčių – po 2€ bus perversta LDSF).       

 Porinė rungtis – 5€ vienam asmeniui (porai – 10€), dalyviams iki 18 metų (su asmens 

dokumentu) – 3€. 
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Apdovanojimai:           

 501 rungties I-III vietų laimėtojai, o taip pat paguodos ir jaunimo rungties nugalėtojai 

apdovanojimai pagal LDSF reitingo varžybų reglamentą. Apdovanojami ir porinės rungties I-III vietų 

laimėtojai.   

Registracija:              

 Išankstinė dalyvių registracija – www.dartsfederacija.lt arba el.paštu 

sandra.rimkeviciute@gmail.com iki 2020.07.30 22:00 val. Registracija varžybų vietoje iki 11:00 val. 

Dalyviai, neužsiregistravę iš anksto, praranda teisę būti reitinguojami.     

 Varžybos vyks pagal WDF ir Lietuvos Darts Sporto Federacijos taisykles. 

Varžybų formatas:            

 Porinė rungtis – „501“ su dviguba pabaiga žaidžiama iki 3 laimėtų legų, finalas iki 4 laimėtų 

legų. Pogrupiai sudaromi burtu keliu neatsižvelgiant į žaidėjų reitingą.      

 Pagrindinė rungtis „501“ su dviguba pabaiga. Pirmieji 16 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir 

atitinkamai 4 (arba 6) moterys skirstomos į pogrupius pagal užimamą vietą reitinge, kiti – burtu keliu. 

Pogrupyje vyrai ir moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2 

žaidėjus iš pogrupio. Vyrai atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 legų, o finale – iki 5 

laimėtų legų.Moterys atkrintamosiose žaidžia iki 4 laimėtų legų ir finale žaidžia iki 5 laimėtų legų.  

Apgyvendinimas:            

 Pagrindiniame apgyvendinimo pastate galima rinktis 2,3,6 kambarius. Arba atskirai rinktis 5 

vietų namelį su patogumais šalia pagrindinio pastato. Vienos nakvynės kaina vienam žmogui 20€ su 

maitinimu (pusryčiai + pietūs + vakarienė). Galima rinktis tik varžybų dienos maitinimą, kurio kaina 

15€.              

 Dėl nakvynės vietų rezervavimo kreiptis į Romualdą Jablonskį (tel. +3706 863 5776). 

 

DĖMESIO! 

Varžybų salėje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti. 

Varžybų organizatoriai pasilieka sau teisę keisti varžybų nuostatus, jeigu tai bus būtina 

susidarius nenumatytoms situacijoms, apie tai informuojant varžybų dalyvius ir Lietuvos 

DARTS Sporto Federacija. 
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