
Prienų taurė 2022 

 

Varžybų vieta: Prienų "Ąžuolo" progimnazija, Kęstučio g. 45, LT-59129 Prienai  

Varžybų data: 2022 m. lapkričio 26 d. 

Organizatoriai: klubas “Stadionas”, LDSF 

    

  

Registracija 

Išankstinė dalyvių registracija į reitinginę individualią rungtį iki lapkričio 25 d. 12 val. 

per dartsfederacija.lt. 

Registracija varžybų dieną 9-10.30 val. (registracija varžybų vietoje bus galima, jeigu 

pasibaigus išankstinei registracijai pogrupiuose bus laisvų vietų. Apie tai bus informuota 

dartsfederacija.lt puslapyje varžybų išvakarėse. 

Registracija į tarpklubinio čempionato etapą – varžybų dieną 9.30-10.30 val. varžybų 

vietoje. 

 

TARKPLUBINIAI SUSITIKIMAI 

 

VYRŲ IX-asis etapas: 

SMIGINISLT - Mažeikių DARTS SK 

Elektrėnų DUBLIS - Šilalės DRAUGUŽIAI 

Kretingos TOPAS - Kauno TRAJEKTORIJA 

Prienų STADIONAS - Vilniaus LEGIONAS 

Šiaulių AUKSINĖ STRĖLĖ - Vilniaus LEGAS   

 

MOTERŲ  

finalai ir mačas dėl trečios vietos. 

 

 

Varžybų programa: 

Iki 10:30 val. dalyvių registracija. 

10:50 val. varžybų atidarymo ceremonija. 

11 val. Tarpklubinio čempionato etapas. 

12 val. „501“ reitinginės asmeninės rungties pradžia. 

Paguodos ir jaunimo turnyrų pradžia – po pirmojo „501“ asmeninių atkrintamųjų 

varžybų rato. 



 

Startiniai mokesčiai: 

Asmeninė rungtis „501“ – 10 € asmeniui (su LDSF licencija), 12 € (be LDSF licencijos), 

5 € dalyviams iki 18 m su LDSF licencija, 7 € dalyviams iki 18 m be LDSF licencijos (turintiems 

asmens dokumentą). 

Nuo kiekvieno reitinginių varžybų dalyvio sumokėtų mokesčių po 2 eurus bus pervesta 

LDSF. 

 

Apdovanojimai: 

Paguodos ir jaunimo rungties nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir (arba) medaliais. 

1-3 vietas užėmusiems pagrindinėje „501“ rungtyje dalyviai apdovanojami taurėmis ir 

(arba) medaliais bei piniginiais prizais: 

Vyrai: 150 – 100 – 2x60 eurų.  

Moterys: 60 – 40 – 2x30 eurų. 

Jeigu vyrų – 65 ir daugiau, 5-8 vietos apdovanojamos po 10 eurų.  

Jeigu moterų – 21 ir daugiau, 5-8 vietos apdovanojamos po 10 eurų.   

 

Formatas 

Individualios reitinginės “501” su dviguba pabaiga rungties formatas: žaidimas 

pogrupiuose, iš pogrupių išeina po du dalyvius, po to atkrintamosios kovos pagal LDSF ir WDF 

taisykles ir reglamentą. 

Pirmieji 16/20/24 pagal Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4 (arba 6) moterys 

skirstomi į pogrupius pagal užimamą vietą reitinge, kiti – burtų keliu. 

Jeigu pogrupiuose dalyvių 5 ir mažiau - žaidžiama kiekvienas su kiekvienu iki 3 laimėtų 

legų. Jeigu pogrupiuose po 6-8 žaidėjus, žaidžiama dviejų minusų sistema, kur laimėtojų pusėje 

žaidžiama iki 4, pralošaičių pusėje – iki 3 laimėtų legų.  

Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4 legų, o finale – 

iki 5 laimėtų legų. 

Paguodos turnyras: dviguba pradžia, dviguba pabaiga, vienas minusas. Vyrai ir moterys 

žaidžia atskirai. Apie dalyvavimą paguodos turnyre žaidėjai privalės informuoti varžybų teisėjus iki 

atkrintamųjų varžybų pradžios. Neinformavę apie dalyvavimą automatiškai nebus įtraukiami ir 

praras galimybę varžytis paguodos turnyruose.  


