Avanso taurė 2022
Balandžio 10d.
REGLAMENTAS
Varžybas organizuoja: sporto klubas „Vilniaus legionas“
Varžybų vieta: „Corner Hotel“, T. Ševčenkos g. 16, LT03111, Vilnius
Varžybų programa:
9:00 – 9:30val. - papildoma registracija į „Avanso taurė 2022”.
10:00val. – varžybų atidarymas, varžybų pradžia.
~14:00val. – paguodos turnyras (vyrai, moterys) ir jaunimo turnyras (dalyvauja asmenys iki 18 metų).
Registracija: dalyviai registruojasi tik – www.dartsfederacija.lt iki balandžio 8 dienos 12:00 val. (jei bus laisvų vietų
pogrupiuose, galima registracija ir varžybų dieną nuo 9:00 – 9:30, apie laisvas vietas pranešime penktadienį).
Starto mokestis – 10 eurų.
Asmenims iki 18 metų – 5 eurai.
Apdovanojimai:
Vyrai:
I vieta – 170 eurų, taurė.
II vieta – 110 eurų, taurė.
III vieta – 2 x 70 eurų, taurė.
V vieta – 4 x 10 eurų, medaliai.
Moterys:
I vieta – 120 eurų, taurė.
II vieta – 80 eurų, taurė.
III vieta – 2 x 50 eurų, taurė.
V vieta – 4 x 10 eurų, medaliai.
*prizinis fondas galimai tik didės.
Paguodos ir jaunimo rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir smiginis.lt dovanų čekiais.
Varžybų sistema:
Varžybų formatas: „501“ - individuali rungtis su „dviguba pradžia ir pabaiga“. Visi dalyviai pogrupius gaus burtų keliu,
reitinguojami nebus. Pogrupyje tiek vyrai, tiek moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso sistema)

etapą patenka po 2 žaidėjus iš pogrupio. Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 laimėtų
legų, finale – iki 5 laimėtų legų.
SVARBU! 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.
Dalyvių apranga: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai ir sportinės kelnės – nepageidaujami.
Maitinimas: gėrimus bei maistą bus galima užsisakyti bare.
Varžybų erdvėje (salėje) ir prie taikinių vartoti ALKOHOLINIUS GĖRIMUS IR MAISTĄ GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!
Alkoholinius gėrimus ir maistą įsinešti į varžybų erdvę griežtai draudžiama! Žaidėjas, kuris vartos, laikys alkoholinius
gėrimus varžybų erdvėje, prie taikinio bus šalinamas iš varžybų!

„Avanso taurė 2022“ varžybų rėmėjai:

MB „Vilniaus miškai“

“Paulo verslas“

