
                                         Vilniaus legiono taurė 2022 

    Balandžio 9 d.  
 

REGLAMENTAS  

Varžybas organizuoja: sporto klubas „Vilniaus legionas“ 

Varžybų vieta: „Corner Hotel“, T. Ševčenkos g. 16, LT03111, Vilnius 

Varžybų programa:  

9:00 – 10:45val - klubų vadovai registruoja komandas komandinei rungčiai. 

11:00val. – tarpklubinio čempionato pradžia.  

12:00val. – varžybų atidarymas, individualių varžybų pradžia. 

~16:00val. – atkrintamosios, paguodos turnyras (vyrai, moterys) ir jaunimo turnyras 

(dalyvauja asmenys iki 18 metų). 

Registracija: dalyviai registruojasi tik – www.dartsfederacija.lt arba el. paštu sandra.rimkeviciute@gmail.com iki 

balandžio 8 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 varžybu metu. 

Starto mokestis: 

Licencijuotiems nariams - 10 eurų (nelicencijuotiems - 12 eurų.).  

Asmenims iki 18 metų – 5 eurai  (nelicencijuotiems - 7 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. 

Paguodos ir jaunimo rungčių nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir elektroninės smiginio inventoriaus parduotuvės 

„Smiginis.lt“ dovanų čekiais.  

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 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.  

http://www.dartsfederacija.lt/
mailto:sandra.rimkeviciute@gmail.com


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 – draudžiami.  

Maitinimas: gėrimus bei maistą bus galima užsisakyti bare. Viešbutis „Corner Hotel“ suteikia galimybę 

pietums/vakarienei. Apie pageidavimą pietums/vakarienei žaidėjai turi informuoti savo klubo vadovą, o klubo vadovas 

pateikti bendrą skaičių pietų/vakarienių nuo klubo Erikui Mačiūnui (+370 687 86951, erikas@smiginis.lt). 

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!  

Apgyvendinimas: 

Varžybų metu siūlomas apgyvendimas „Corner Hotel“ viešbutyje. Viešbutis siūlo vienviečius, dviviečius kambarius.  

Vienvietis kambarys su pusryčiais – 38 Eur/para; 

Dvivietis kambarys su pusryčiais – 42 Eur/para. 

Kiekvienai nakvynei skaičiuojamas papildomas miesto mokestis – 1 Eur/asmeniui.   

 

Nakvynę rezervuoti galima: 

Rašant el.paštu b2b@cornerhotel.lt ir nurodant laiške temą „Darts“ arba mob. Telefonu +370 618 82724. 

Paskambinus informuoti, kad atvykstama į smiginio turnyrą.  

Atvykstantiems jau penktadienį viešbutis informuoja, kad įsiregistravimas pradedas vykdyti tik nuo 15val.  

 

„Vilniaus legiono taurė 2022” varžybų rėmėjai: 

 

 

 

             MB „Vilniaus miškai“                                    “Paulo verslas“
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