LIETUVOS IR BALTIJOS REITINGO SMIGINIO TURNYRO
„ELEKTRĖNŲ TAURĖ“

REGLAMENTAS
2022 m. Balandžio 23 d.

Varžybų organizatoriai: Asociacija Elektrėnų smiginio klubas „Dublis“, VšĮ
Elektrėnų sporto centras
Varžybų rėmėjai: Elektrėnų savivaldybės
savivaldybės sportinio judėjimo asociacija

administracija,

Elektrėnų

Varžybų vieta: Elektrėnų laisvalaikio centras, Rungos g. 18A, Elektrėnai
Varžybų programa: 2022 m. balandžio 23 d.
9:00 – 10:45val - klubų vadovai registruoja komandas komandinei rungčiai.
11:00 val. – tarp klubinio čempionato pradžia.
12:00 val. – varžybų atidarymas, individualių varžybų pradžia.
~16:00 val. – atkrintamosios ir jaunimo turnyras (dalyvauja asmenys iki 18 metų).
Registracija: dalyviai registruojasi tik – www.dartsfederacija.lt arba el. paštu
dmatijoska@gmail.com iki balandžio 22 dienos 12:00 val. (jei bus laisvų vietų
pogrupiuose, galima registracija ir varžybų dieną nuo 9:00 –11:00val., apie laisvas
vietas pranešime penktadienį).
Iš anksto neužsiregistravę asmenys praranda galimybę būti reitinguotais varžybų
metu.
Starto mokestis:
Licencijuotiems nariams - 10 eurų (nelicencijuotiems - 12 eurų.).
Asmenims iki 18 metų – 5 eurai (nelicencijuotiems - 7 eurai.).
Apdovanojimai:
Vyrai:
I vieta – 150 € ir taurė
II vieta – 100 € ir taurė
III vieta – 2 X 50 € ir taurės
V vieta – 4 X 20 €

Moterys:
I vieta – 100 € ir taurė
II vieta – 60 € ir taurė
III vieta – 2 X 30 € ir taurė
V vieta – 4 X 15 €

Jaunimo rungties nugalėtojas ir prizininkai - taurėmis.

Varžybų formatas:
Pagrindinė rungtis „501“ - individuali rungtis su „dviguba pabaiga“. Pirmieji
16/24 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4/6 moterys skirstomi į
pogrupius pagal užimamą vietą reitinge, kiti – burtų keliu. Pogrupyje tiek vyrai,
tiek moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno minuso sistema)
atkrintamųjų etapą patenka po 2 žaidėjus iš kiekvieno pogrupio. Vyrai ir moterys
atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 laimėtų legų, finale – iki 5
laimėtų legų.
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.
DĖMESIO !!!
Varžybų vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ir rūkyti.
Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, velvetai ir
sportinės kelnės – nepageidaujami, o atkrintamosiose varžybose – draudžiami.
Dalyviai nesilaikantys šių reikalavimų bus šalinami iš varžybų.
Varžybų vyr. teisėjas – Donatas Matijoška, tel. 868619811

