
Klasikinis smiginio turnyras        

                                 „Top Sport taurė 2022 “   

 
                                                              

  
                                                                

                                                             REGLAMENTAS 
                                                                     2022-10-29 

    

 

 Varžybas organizuoja: 

                         Kauno smiginio klubas „ Trajektorija „ 

    

 Varžybų vieta: 

                      "Žalgirio arena" (Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas), restoranas “Sala” 

 

 Varžybų programa:2022-10-29 

         9:00 – 10:30 dalyvių registracija ( individualiai rungčiai ) 

       10:30 – varžybų atidarymas 

       11:00 -  individualių varžybų pradžia 

       15:00 – paguodos turnyras (vyrai, moterys) ir jaunimo turnyras (dalyvauja asmenys iki 18 metų) 

 

 Registracija: 

 

        Dalyviai registruojasi – www.dartsfederacija.lt iki spalio 28 dienos 12:00 val. (jeigu bus laisvų vietų 

pogrupiuose, galima registracija ir varžybų dieną nuo 9:00 iki 10:30val.) Dalyviai, neužsiregistravę iš 

anksto, praranda teisę būti reitinguoti. (už užsiregistravusius, bet neatvykusius žaidėjus klubas sumoka 

startinį mokestį)  

 

 Starto mokestis: 

  

  Individuali rungtis: licencijuotiems nariams 10 eur. (nelicencijuotiems 12eur.) asmenims iki 18 metų – 

5 eur. (nelicencijuotiems 7 eur.) 

 

 Apdovanojimai: 

 

            Vyrai:  I vieta – 100 eur.                    Moterys: I vieta – 50 eur. 

                       II vieta – 60 eur.                                    II vieta – 30 eur. 

                       III vieta – 2 x 30 eur.                            III vieta – 2x15 eur. 

 

            V vietų laimėtojai bus apdovanojami pagal LT varžybų reglamentą.  

            Paguodos ir jaunimo rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais. 

 

 

 

 

http://www.dartsfederacija.lt/


Varžybų formatas: 

 

             Pagrindinė rungtis „501“ - individuali rungtis su „dviguba pabaiga“. Pirmieji 16 \20\24 pagal 

Lietuvos reitingą vyrai ir atitinkamai 4 (6-8) 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. 

    

  

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. Pageidavimai dalyvių aprangai: klasikinė apranga. Džinsai, 

velvetai ir sportinės kelnės – nepageidaujami, o atkrintamosiose varžybose – klasikinė apranga 

privaloma. 

 

Maitinimas: 

 

          gėrimus bei maistą bus galima užsisakyti iš restorano „Sala“ specialaus meniu. 

 

Parkavimas: 

 

       Klubų vadovai iki 2022.10.28 22:00 val. turi atsiųsti atvažiuojančių automobilių 

valstybinius numerius elektroniniu paštu - g.jankauskas@zalgirioarena.lt  

Visiems automobiliams bus galimybė parkuotis “Žalgirio” arenos teritorijoje. 

 

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! 

 

 

 

 


