
LIETUVOS „DARTS“ SPORTO FEDERACIJOS TAURĖ 2021 

2021 m. spalio 23-24 d. 

Corner Hotel, Vilnius 

 

 

 

Tradicinės Lietuvos „Darts“ sporto federacijos organizuojamos varžybos, kuriose bus žaidžiamos tokios 

rungtys (visur žaidžiama „501“): 

 
 Moterų individuali; 

 Vyrų individuali; 

 Jaunimo iki 18 metų rungtis; 

 Moterų dvejetai; 

 Vyrų dvejetai; 

 Moterų komandinė (komandą sudaro 2 žaidėjos); 

 Vyrų komandinė (komandą sudaro 4 žaidėjai). 

 

Dalyvauti varžybose gali tik licencijuoti Lietuvos „Darts“ sporto federacijos nariai, kurie remiantis LR Sveikatos apsaugos 

ministrerijos numatytomis Covid-19 pandemijos valdymo sąlygomis turi GALIMYBIŲ PASĄ (GP).  

 

Individualios rungties įskaitos rezultatai įtraukiami į Lietuvos reitingą, kaip aukščiausios kategorijos varžybos.  

 

Pilnos komandos sudėtis yra: 4 vyrai ir 2 moterys. Pagrindinė bendrakomandinė įskaita bus skaičiuojama susumuojant vyrų ir moterų 

komandų, moterų ir vyrų porų bei individualius komandos žaidėjų pasiekimus.  

 

Komandas ir dvejetus gali sudaryti tik to paties klubo nariai, išskyrus atvejus, jei nesurenkama savo komandos pora ar visa komanda 

(tokia jungtinė komanda turi būti patvirtinta organizatorių). 

 



Varžybų tvarkaraštis:  
 

Spalio 23 d. vyks asmeninė ir porinė rungtys, o spalio 24 d. komandinė rungtis.  

Kiekviena rungtis bus žaidžiama iki finalo. Sužaidus asmeninės rungties finalą, planuojama pradėti porinį.  

 

Spalio 23 d. šeštadienis 

 

09:30 – 10:30 val. – dalyvių registracija, Covid-19 galimybių pasų patikrinimas; 

11:00 val. – varžybų atidarymo ceremonija; 

11:10 val. – individualios rungties pradžia; 

~15:30 val. – jaunimo turnyras; 

~15:00 val. – individualios rungties atkrintamosios; 

~18:00 val. – moterų ir vyrų dvejetai; 

 

Spalio 24 d. sekmadienis 

 

10:00 – 10:30 val. komandų registracija (patvirtinimas komandų, kurios dalyvauja); 

~11:00 val. – moterų ir vyrų komandinės varžybos; 

~17:00 val. – apdovanojimų ceremonija; 

 

 

Varžybų vieta ir apgyvendinimas:  

 
Modernus, stilingas viešbutis „Corner Hotel“, kuris įsikūręs patogioje Vilniaus miesto dalyje – Naujamiestyje. Viešbučio 

lokacija suteikia galimybę vos per 10 min. pėščiomis pasiekti istorinį Vilniaus senamiestį ir kt.  

 

„Corner Hotel“ adresas: T.Ševčenkos g. 16, LT-03111, Vilnius (GPS: 54.677218, 25.2661759) 

 

Varžybų metu galimas apgyvendinimas dviviečiuose kambariuose. Kambario kaina parai - 40Eur (į kainą įskaičiuoti ir 

pusryčiai). Kambarių rezervacija varžyboms vykdoma per Lietuvos „Darts“ sporto federaciją.  



Kambarių rezervacija vykdoma per Sandrą Rimkevičiūtę. El.paštu sandra.rimkeviciute@gmail.com informavus, kiek smiginio klubui 

kambarių reikės. Klubui išrašoma sąskaitą, ją apmokėjus patvirtinama rezervacija.  

 

Startiniai mokesčiai: 

 
Varžybų dalyvio mokestis – 10 Eur (nesvarbu kiek rungčių žais).  

Žaidėjams iki 18 metų (pateikiant tai įrodantį dokumentą) – 5 Eur. 

 

Komandinių startinius mokesčius pageidautina sumokėti pavedimu į Lietuvos „Darts“ sporto federacijos sąskaitą (suderinti su Sandra 

Rimkevičiūte). 

 

Žaidėjai gali dalyvauti ir atskiruose rungtyse.  

 

Apdovanojimai: 

 
Kiekvienos rungties (individualios, porinės, komandinės ir jaunimo) nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, o 2 – 3 vietas užėmusieji 

medaliais. Bendrakomandinės įskaitos nugalėtojas apdovanojamas taure.  

 

Dalyviai, kurie užimė prizines vietas PRIVALO atvykti į apdovanojimų ceremoniją su varžybine apranga atsiimti prizų.  

 

Registracija: 

 
Pageidautina išankstinė dalyvių registracija www.dartsfederacija.lt arba el.paštu sandra.rimkeviciute@gmail.com iki 2021 – 10 – 21 

22:00 val. Dalyviai neužsiregistravę išankstinėje registracijoje praranda teisę būti reitinguojami.  

Galima registracija ir varžybų vietoje į visas rungtis 2021-10-23 iki 10:30val. Užsiregistravę varžybų diena žaidėjai nebus reitinguojami.  

 

SVARBU!!!  

Išankstinėje registracijoje komandas registruoja tik komandos kapitonas arba klubo vadovas. Registracijos metu (registracijos 

laukelyje) tiksliai užrašomas komandos eiliškumas, dvejetų poros.  

Atskirai registruojasi tik žaidėjai, kurie nedalyvaus bendrakomandinėje įskaitoje arba komandinėje rungtyje. 
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Varžybų taisyklės: 

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

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

Pogrupyje vyrai ir moterys žaidžia iki 3 laimėtų leg‘ų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2 žaidėjus iš pogrupio t.y. pirmą ir 

antrą vietą užimantys pogrupyje asmenys. Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 leg’ų, o finale – iki 5 

laimėtų leg‘ų.  

Jeigu vyrų dalyvauja 81 ir daugiau, o moterų 21 ir daugiau žaidėjų, tai pogrupiuose žaidžiama 2-jų minusų sistema iki 4 laimėtų (pliuso 

pusėje) ir 3 laimėtų (minuso pusėje). 

 

Porinė rungtis „501“ – du žaidėjai sudaro porą, kuri žaidžia bendrą leg‘ą su „dviguba pabaiga“. Porinėje rungtyje visus leg‘us pradeda 

žaidėjas, kuris poroje parašytas pirmas. Poros bus reitinguojamos atitinkamai pagal dalyvių skaičių (4,8,16). Reitingavimas vyks 

sudedant dviejų žaidėjų Lietuvos reitingą. Žaidžiama pogrupiuose iki 3 laimėtų leg‘ų. Į tolimesnį (vieno minuso) etapą patenka po 2 

poras iš pogrupio t.y. pirmą ir antrą vietą užimančios pogrupyje poros. Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia 

iki 4 leg’ų, o finale – iki 5 laimėtų leg‘ų. 

 

Komandinė rungtis „501“ – vyrų komandą sudaro 4 žaidėjai, o moterų komandą 2 žaidėjos. Vyrų komandiniame žaidžiama iki kuri 

pirma komanda surinks 9 laimėtus leg‘us. Moterų komandiniame žaidžiama iki 5 laimėtų leg‘ų. Žaidžiama pogrupiuose,  o į tolimesnį 

(vieno minuso) etapą patenka po 2 komandas iš pogrupio t.y. pirmą ir antrą vietą užimančios pogrupyje komandos.  

 

 Varžybose visuose rungtyse žaidimo pradžios pirmumas nustatomas metimu į centrą. Arčiausiai pataikęs į vidurį (angl. Bullseye) 

pradeda pirmas. Esant lygiam rezultatui lemiamą žaidimo leg‘ą pradeda žaidėjas ar pora prieš mačą laimėjęs metimą į centrą. 

Komandiniame esant rezultatui 8-8, pirmumas lemiamui leg’ui nustatomas metant į centrą.  

 Jeigu pogrupyje žaidėjai, poros ar komandos surinko vienodą pergalių skaičių, siekiant išsiaiškinti tikslią vietą žiūrima į 

laimėtų/pralaimėtų leg‘ų santykį. Aukštesnę vietą užima tie, kurie turi geresnį santykį. Jeigu santykis vienodas, žiūrima į 

tarpusavio dvikovos rezultatą. Laimėjęs tarpusavio dvikovą užima aukštesnę vietą.  

 Komandinėje rungtyje žaidėjai privalo dėvėti vienodą aprangą – panašūs marškinėliai ar stilistika, kad kitos 

komandos/organizatoriai galėtų identifikuoti.  

 Varžybų metu privaloma tvarkinga klasikine smiginio žaidėjo apranga. Vyrams – klasikinio stiliaus kelnės, o moterims – 

klasikinio stiliaus kelnės, sijonai. Visiems žaidėjams draudžiami dėvėti sportines kelnes, džinsus, velvetus, šortus, avėti 

sportinius batus, šlepetes.  



 Varžybų erdvėje (salėje) ir prie taikinių vartoti ALKOHOLINIUS GĖRIMUS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!  

Žaidėjas, kuris vartos, laikys alkoholinius gėrimus varžybų erdvėje, prie taikinio bus šalinamas iš varžybų.  

 

 

Bendrakomandinė įskaita: 

 
Pilnos komandos sudėtis – 4 vyrai ir 2 moterys. Gali būti sudarytos komandos tik iš 4 vyrų arba tik 2 moterų. Esant nepilnai komandai 

už trūkstamus žaidėjus fiksuojamas 0 taškų.  

 

Taškai už užimama vietą skirstomi taip:  
Vyrų rungtys   Moterų rungtys 

 
Porinis Individualus Komandinis Porinis Individualus Komandinis 

1 vieta 42 28 58 28 21 38 

2 vieta 30 21 38 18 15 22 

3 vieta 20 15 22 10 10 10 

5 vieta 12 10 10 6 6 4 

9 vieta 6 6 4 2 3 2 

17 vieta 2 3 2   1   

33 vieta   1         

 

 

Varžybos vykdomas remiantis WDF ir Lietuvos reitingo varžybų taisyklėmis. Daugiau apie taisykles: https://dartswdf.com/ 

Žaidėjų etikos kodekso, anti-dopingo kodekso taisykles galima rasti: https://dartswdf.com/rules  

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles varžybų metu.  

 

 

 

 

Varžybų organizatoriai 

Lietuvos „Darts“ sporto federacija 
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