Lietuvos Smiginio Čempionatas 2021

Laikas: 2021.12.11-12
Varžybų vieta: "Žalgirio arena" (Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas), restoranas “Sala”
Išankstinė registracija
Dalyviai
Kauno smiginio klubo “Trajektorija” organizuojamos varžybos “Lietuvos čempionatas 2021”, kuriose bus
vykdomos 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 Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie remiantis LR Sveikatos apsaugos
ministerijos numatytomis Covid-19 pandemijos valdymo sąlygomis turi GALIMYBIŲ PASĄ (GP).

Varžybų tvarkaraštis:
Gruodžio 11 d. šeštadienis
08:30 – 09:30 val. – dalyvių registracija, Covid-19 galimybių pasų patikrinimas;
09:45 val. – varžybų atidarymo ceremonija;
10:00 val. – individualios rungties pradžia;
~ 13:00 val. - individualios rungties atkrintamosios;
~ 14:00 val. - jaunimo turnyras;
~ 16:30 val. (preliminariai) – komandinės;
Gruodžio 12 d. sekmadienis
~10:00 val. – moterų ir vyrų dvejetai;
~15:00 val. – finalai (numatoma tiesioginė transliacija);
~19:00 val. – apdovanojimai;
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APDOVANOJIMAI
Visų rungčių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir medaliais.
Apdovanojimai bus vykdomi pasibaigus tos rungties finalinei kovai.
Apgyvendinimo pasiūlymas:
Viešbutis „Victoria Kaunas“ (Miško g. 11, LT-44321 Kaunas)
Smiginio čempionato dalyviams/svečiams apgyvendinimo įkainiai sekančiai:
1. 55 Eur/nakčiai vienvietis kambarys (į kambario kainą įskaičiuotas PVM, parkavimo aikštelė,
pusryčiai)
2. 65 Eur/nakčiai dvivietis kambarys (į kambario kainą įskaičiuotas PVM, parkavimo aikštelė,
pusryčiai)
Į šias kainas nėra įskaičiuotas Kauno m. vietinės rinkliavos mokestis, kuris yra 1,00 Eur/ asmeniui/ nakčiai.
Užpildytą rezervacijos formą prašome atsiųsti elektroniniu paštu - sm.kaunas@hotelvictoria.lt
Rezervacijos forma PDF (atsisiųsti).
Maitinimas:
gėrimus bei maistą bus galima užsisakyti iš restorano „Sala“ specialaus meniu.
Parkavimas:
Klubų vadovai iki 2021.12.09 22:00 val. turi atsiųsti atvažiuojančių automobilių valstybinius numerius
elektroniniu paštu - g.jankauskas@zalgirioarena.lt Visiems automobiliams bus galimybė parkuotis “Žalgirio”
arenos teritorijoje.
Startiniai mokesčiai:
Varžybų dalyvio mokestis – 10 Eur licencijuotiems Lietuvos “Darts” sporto federacijos nariams (nesvarbu
kiek rungčių žais), 13 Eur be licencijos.
Žaidėjams iki 18 metų (pateikiant tai įrodantį dokumentą) – 5 Eur, be licencijos 7 €.
Starto mokestis mokamas varžybų vietoje.
Žaidėjai gali dalyvauti ir atskirose rungtyse.
Registracija:
Pageidautina išankstinė dalyvių registracija federacijos svetainėje arba el.paštu
rolandas.minderis@gmail.com, iki 2021.12.09 22:00 val. Dalyviai neužsiregistravę išankstinėje
registracijoje praranda teisę būti reitinguojami. Registracijos metu nurodykite savo telefono numerį, nes šių
duomenų reikalauja NVSC dėl COVID-19 situacijos.
Galima registracija ir varžybų vietoje į visas rungtis 2021-12-11 8:30 - 9:30val. Užsiregistravę varžybų dieną
žaidėjai nebus reitinguojami.
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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 komandinėje rungtyje.
BENDROS TAISYKLĖS
Komandą ar porą gali sudaryti nebūtinai, bet pageidautina vieno klubo/miesto žaidėjai. Čempionate gali
dalyvauti tik Lietuvos piliečiai, arba gyvenantys Lietuvoje daugiau nei 5 metai. Čempionatas vyks pagal
Lietuvos smiginio reitinginių varžybų taisykles. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti
varžybų taisykles ir sistemą, diskvalifikuoti žaidėjus jiems nesilaikant varžybų reglamento.
Po du geriausius iš pogrupių pateks į atkrintamąsias kovas. Visos kovos pogrupiuose iki 3 laimėtų legų,
atkrintamosios varžybos iki 4 laimėtų, moterų finalas iki 4 laimėtų legų, vyrų – iki 5 laimėtų legų.
Varžybų erdvėje (salėje) ir prie taikinių vartoti ALKOHOLINIUS GĖRIMUS IR MAISTĄ
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!
Alkoholinius gėrimus ir maistą įsinešti į varžybų erdvę griežtai draudžiama! (apsaugos darbuotojai
atliks patikras prie įėjimo).
Žaidėjas, kuris vartos, laikys alkoholinius gėrimus varžybų erdvėje, prie taikinio bus šalinamas iš
varžybų!
Varžybų metu privaloma tvarkinga klasikinė 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.
Pasiūlymas penktadieniui:
Norintiems atvykti iš vakaro, penktadienį siūlome stebėti Eurolygos varžybas Kauno “Žalgiris”- Maskvos
CSKA. Bilietus su nuolaida varžybų dalyviams galima rezervuoti elektroniniu paštu – bilietai@zalgiris.lt.
Prašome, kad rezervacijas ir bilietų pirkimą savo klubo nariams, atliktu tik vienas pasirinktas klubo atstovas
(nurodant, kad Lietuvo Darts čempionato dalyvis, nurodant savo klubą, klubui viena rezervacija).
Varžybų organizatoriai
Kauno smiginio klubas “Trajektorija” ir Lietuvos „Darts“ sporto federacija.
Rėmėjai:
TOPsport, UAB „Klinkera“, Ekskomisarų biuras, Žalgirio arena,

Dėl visų kylančių klausimų galite kreiptis į Arvydą Kvedarą telefonu 8 611 24475

