
Lietuvos „Darts“ sporto 

federacijos taurė 

2022 m. kovo 12-13d.

"Corner Hotel" (T.Ševčenkos g. 16, LT-03111, Vilnius)



Varžybos vyks tokiose rungtyse (visur 

žaidžiama „501“):

 Moterų individuali;

 Vyrų individuali;

 Vaikinų ir merginų jaunimo U18 rungtis;

 Moterų dvejetai;

 Vyrų dvejetai;

 Moterų komandinė (komandą sudaro 2 žaidėjai);

 Vyrų komandinė (komandą sudaro 4 žaidėjai).

Šeštadienį bus žaidžiama individuali rungtis ir dvejetai.

Sekmadienį bus žaidžiama komandinė rungtis.



 Dalyvauti gali tik licencijuoti Lietuvos „Darts“ sporto federacijos nariai. 

Individualios rungties rezultatai bus įtraukti į Lietuvos reitingą, kaip 

aukščiausios kategorijos varžybos. 

 Varžybų programa:

2022 m. kovo 12d. 09:30 – 10:30val. Dalyvių registracija (klubų vadovai 

patvirtina savo klubų dalyvius ir vykdomas apmokėjimas).

2022 m. kovo 12d. 11:00val. Moterų ir vyrų individualios varžybos. 

2022 m. kovo 12d. 17:00val. (apytiksliai) moterų ir vyrų dvejetai.

2022 m. kovo 12d. po individualios rungties pogrupių, prasidės jaunimo iki 

18m. Varžybos. 

2022 m. kovo 13d. 10:00val. Moterų ir vyrų komandinės varžybos. 

2022 m. kovo 13d. 18:00val. Apdovanojimų ceremonija.



Pagrindinės taisyklės

 Pagrindinė bendrakomandinė įskaita bus skaičiuojama susumuojant vyrų ir 

moterų komandų, moterų ir vyrų porų bei individualius pasirodymus. 

 Pilna komandą sudaro: 4 vyrai ir 2 moteris. 

 Komandos dvejetus gali sudaryti tik to paties klubo nariai, išskyrus atvejus, 

jei nesurenkama savo komandos pora ar visa komanda (tokia jungtinė 

komanda turi būti organizatorių patvirtinta). 

 Moterų ir vyrų individualios varžybos vyks tokia tvarka: susitikimai pogrupyje 

iki 3 laimėtų leg‘ų. Į kitą etapą patenka po 2 geriausią rezultatą pasiekusius 

žaidėjus. Toliau vyksta atkrintamųjų etapas:

Moterys atkrintamosiose žaidžia iki 4 laimėtų leg‘ų. Finalas iki 5 laimėtų 

leg‘ų.

Vyrai atkrintamosiose žaidžia iki 4 laimėtų legų. Finalas iki 5 laimėtų leg‘ų. 



 Visuose rungtyse žaidėjai į pogrupius skirstomi pagal einamąjį Lietuvos „Darts“ 

sporto federacijos reitingą. Atsižvelgiant į dalyvių skaičių bus sudaromi pogrupiai. 

Moterys iki 20 žaidėjų – 4 pogrupiai, virš 20 žaidėjų 6 pogrupiai ir t.t. Vyrai iki 80 

žaidėjų – 16 pogrupių, virš 80 žaidėjų – 24 pogrupiai. 

 Dvejetų reitingas skaičiuojamas sudėjus abiejų žaidėjų turimus reitingo taškus. 

Dvejetai žaidžiami vieno minuso sistema (sprendimas šiai sistemai įvyko 

Visuotiniame narių virtualiame susirinkime 2022m. vasario 21d.). Žaidžiama iki 4 

laimėtų leg‘ų. 

 Komandos reitingas skaičiuojamas sudėjus visos komandos žaidėjų reitingo taškus. 

 Esant vienodam reitingo taškų skaičiui aukštesnė vieta bus skiriama dvejetui ar 

komandai, kurios vieno iš žaidėjų pelnytų taškų skaičius yra didžiausias. 

 Individualių, dvejetų, komandinių  varžybos vykdomos rungtyje „501“ su paprasta 

pradžia ir dviguba pabaiga. 

 Individualių ir dvejetų varžybų taisyklės: 

Žaidėjas pirmas pradedantis varžybas nustatomas metinu į centrą.

Rezultatui prieš lemiamą legą esant lygiam, paskutinį leg‘ą pradedantis žaidėjas 

(pora) nustatomas pagal prieš žaidimą atliktą centravimą. Pradeda tas, kas laimėjo 

centrą susitikimo pradžioje. 



 Taškai už laimėtas vietas varžybose bus skaičiuojami pagal WDF nustatytą 
tvarką Pasaulio ir Europos taurės varžybose. 

 Varžybų nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, 2-3 vietų laimėtojai medaliais. 

 Varžybų dalyvio mokestis 10 Eur., nesvarbu kiek rungčių žais. Žaidėjams iki 18 
metų (pateikiant tai įrodanti dokumentą) – 5 Eur. Galima dalyvauti ir atskirose 
rungtyse. Šiais metais varžybose startinius mokesčius pateiks kiekvieno klubo 
vadovas arba įgaliotas asmuo. Tad žaidėjai turi susiderinti su savais klubais. 
Komandinių startinius mokesčius galima sumokėti varžybų vietoje arba atlikti 
pavedimu į federacijos sąskaitą (susiderinti su Sandra Rimkevičiūte iš anksto 
dėl apmokėjimo ir sąskaitos).

 Varžybose dalyvauti galės tik iš anksto užsiregistravę dalyviai. Išankstinė 
registracija vykdoma iki kovo 11d. 12:00val. federacijos internetinėje 
svetainėje 
http://dartsfederacija.lt/_priedai/calendar_menu/event.php?1647079200.ev
ent.450

Komandas registruoja tik komandos arba klubo vadovas, atskirai registruojasi 
tik žaidėjai, kurie nedalyvaus komandinėje rungtyje. 

REGISTRUOTIS VARŽYBŲ VIETOJE NEBUS GALIMYBĖS. TIK IŠANKSTINĖ 
REGISTRACIJA IKI KOVO 11d. 12:00val. 

http://dartsfederacija.lt/_priedai/calendar_menu/event.php?1647079200.event.450


 Lietuvos „Darts“ sporto federacijos taurė 2022 varžybos vyks pagal WDF ir 

Lietuvos reitinginių varžybų taisykles. 

 Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles 

ir sistemą. 

 Žaidimo erdvėje, prie taikinių valgyti ir vartoti ALKOHOLINIUS GĖRIMUS 

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA! Žaidėjas nesilaikantis šios tvarkos bus šalinamas iš 

varžybų.

 Varžybų dalyviams atkrintamųjų metu, pusfinaliuose ir finaluose DRAUDŽIAMA

dėvėti sportines kelnes, džinsus, velvetus, šortus, tampres, avėti sportbačius, 

šlepetes, laisvalaikio tipo sportbačius. Tvarkinga klasikinė smiginio apranga ir 

avalynė visų varžybų metu – privaloma. 

Varžybų organizatoriai

Lietuvos „DARTS“ sporto federacija

Varžybų rėmėjai: 



NAKVYNĖ VIEŠBUTYJE „Corner Hotel“
 Viešbutis siūlo šiuos variantus: 

Vienvietis kambarys su pusryčiais – 38Eur/para

Dvivietis kambarys su pusryčiais – 42Eur/para

Kiekvienai nakvynei skaičiuojamas papildomas miesto mokestis –
1Eur/asmeniui. 

 Nakvynę rezervuoti galima:

Rašant el.laišką adresu b2b@cornerhotel.lt ir nurodant laiške 
temą „DARTS“

Mob. telefonu +37061882724, paskambinus informuoti, kad 
atvykstama į Darts turnyrą. 

Atvykstantiems jau penktadienį viešbutis informuoja, kad 
įsiregistravimas pradedamas vykdyti tik nuo 15val. 

mailto:b2b@cornerhotel.lt

