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2021 m. rugpjūčio mėn 28 d. 

Individualios „501” rungties vyrų ir moterų 

Lietuvos reitingo varžybos 
 

Varžybu organizatorius:     Varžybų remėjai: 
 
Vilniaus smiginio klubas   Vilniaus    Lietuvos Darts Sporto 

         „Apuokas“            Naktinis klubas                                    Federacija 

 

 

 

Pageidautina išankstinė dalyvių registracija – www.dartsfederacija.lt arba e.paštu 

saulius.mockuss@gmail.com iki 2021-08-26 22:00 val. Registruotis galima ir varžybų vietoje 

(tik LDSF licenciją turintiems žaidėjams). Dalyviai, neužsiregistravę iš anksto, praranda teisę būti 

reitinguoti. 

 

Varžybų programa: 

09:30 – 10:30 val. dalyvių registracija. 

11:00 val. – varžybų atidarymo ceremonija. 

11:10 val. – „501“ asmeninės rungties pradžia. 

 

Po pogrupių – valandos pietų pertrauka. Po pirmojo „501“ asmeninių atkrintamųjų varžybų rato 

prasidės paguodos ir jaunimo turnyrai (vienu metu). 

 

Startinis mokestis vienam žaidėjui: 10 € (su LDSF licenzija), asmenims iki 18m.(turintiems 

asmens dokumentą): 5 €.  
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APDOVANOJIMAI 

 

1-4 vietas užėmusieji prizininkai apdovanojami taurėmis ir (arba) medaliais ir piniginiais 

prizais. 

 

Vyrai                                  Moterys 

I vieta - 60€                       I vieta - 45€ 

II vieta - 40€                      II vieta - 30€ 

III vieta – 2x20€                III vieta – 2x15€ 

 

Paguodos ir jaunimo rungtis apdovanojami taurėmis ir(arba) medaliais. 

         

 

Varžybų formatas: 

 

Pagrindinė rungtis „501“ - individuali rungtis su „dviguba pabaiga“. Pirmieji 16 pagal Lietuvos 

reitingą vyrai ir atitinkamai 4 (arba 6) moterys skirstomi į pogrupius pagal užimamą vietą reitinge, 

kiti – burtų keliu. 

 

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

po 2 žaidėjus iš pogrupio. Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 

laimėtų legų, o finale – iki 5 laimėtų legų. 

 

Jeigu vyrų dalyvauja 81 ir daugiau, o moterų 21 ir daugiau žaidėjų pogrupiuose žaidžiama 2-jų 

minusų sistema iki 4 laimėtų legų (pliuso pusėje) ir 3 laimėtų (minuso pusėje). 

 

Paguodos turnyro formatas „301“ – „dviguba pradžia“, „dviguba pabaiga“ vieno minuso sistema 

žaidžiant iki 2 laimėtų legų – finalas iki 3 laimėtų legų. Moterys žaisdamos prieš vyrus žaidžia be 

dvigubos pradžios.  
 

SVARBU! Reitinginėse varžybose žaidimo pradžios pirmumas nustatomas metimu į centrą. 

Arčiausiai pataikęs į vidurį (angl. Bullseye) pradeda pirmas. Esant lygiam rezultatui lemiamą 

žaidimo leg‘ą pradeda žaidėjas prieš mačą laimėjęs metimą į centrą.  

 

„Pelėda 2021“ varžybos vyks pagal Lietuvos „Darts“ sporto federacijos reitinginių varžybų 

taisykles. 



DĖMESIO! 

 

Žaidimo vietoje, prie taikinių valgyti ir ypatingai vartoti ALKOHOLINIUS 

GĖRIMUS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!  

 

Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai ir sportinės 

kelnės, šortai, šlepetės ir kita laisvalaikio apranga – nepageidaujami, o atkrintamųjų, 

pusfinalių ir finalų metu – draudžiami. Tvarkinga klasikinė smiginio apranga ir 

avalynė visų varžybų metu – privaloma. 

 

Dalyviai nesilaikantys šių reikalavimų bus šalinami iš varžybų. 

 
 

Varžybų vyr. Teisėjas- Saulius Mockus  

Informacija: +37067577494, 

Registracija – www.dartsfederacija.lt svetainėje  

arba el.paštu: saulius.mockuss@gmail.com 


