XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

SMIGINIS
REGLAMENTAS
2022 M. LIEPOS 16 d.
Varžybų vieta: Druskininkų “Saulės” pagrindinė mokykla
Varžybų programa: 2022 m. liepos 16 d.
9:30 – 10:30 dalyvių registracija
10:45 – Varžybų atidarymas
11:00 – Individuali rungtis 501 (vyrai, moterys žaidžia atskirai)
Varžybų formatas:
● Pagrindinė rungtis „501“ - individuali rungtis su „dviguba pabaiga“. Dalyviai
skirstomi į pogrupius burtų keliu.
● Pogrupyje ir vyrai, ir moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų. Į tolimesnį (vieno
minuso) etapą patenka po 2 žaidėjus iš pogrupio. Esant vienodam rezultatui,
pogrupio nugalėtojai nustatomi pagal:
○ laimėtų ir pralaimėtų legų geresnį santykį, žiūrint tarp visų pogrupio
dalyvių, surinkusių vienodą taškų skaičių;
○ tarpusavio susitikimo rezultatus.
Jei po šių skaičiavimų paaiškėja nors viena vieta, toliau žiūrima pagal
tarpusavio susitikimą, jei ir toliau viskas lygiai, vyksta vieno lego „501“
peržaidimas (kartu žaidžia lygiai taškų surinkę visi žaidėjai).
● Vyrai ir moterys atkrintamosiose varžybose ir pusfinalyje žaidžia iki 4
laimėtų legų, o finale – iki 5 laimėtų legų.
● Varžybose žaidimo pradžios pirmumas nustatomas metimu į centrą.
Pataikius į „žalią“ (25) ar „raudoną“ (50), ištraukti būtina, jei ir antrasis
žaidėjas pataikė ten pat, metama iš naujo, eiliškumas keičiasi. Jei strėlytė
neįsmigo, metama kol įsmigs į taikinį. Esant lygiam rezultatui lemiamą
žaidimo legą pradeda žaidėjas prieš mačą laimėjęs metimą į centrą.
Vyrų pogrupiams bus skiriama 16 taikinių, o moterų pogrupiams - 4 taikiniai.
Jeigu vyrų dalyvauja 81 ir daugiau, o moterų 21 ir daugiau žaidėjų
pogrupiuose žaidžiama 2-jų minusų sistema iki 4 laimėtų legų (pliuso pusėje)
ir 3 laimėtų (minuso pusėje).
SVARBU! Varžybos vyks pagal WDF (World Darts Federation) ir Lietuvos
DARTS sporto federacijos varžybų nuostatas ir taisykles. Varžybų organizatoriai
pasilieka teisę koreguoti varžybų reglamentą atsižvelgiant į susiklosčiusias
aplinkybes. Iškilus ginčams ir klausimams, nedelsiant kreiptis į vyr. teisėją.
Pasibaigus legui ar mačui pretenzijos dėl anksčiau iškilusių ir nutylėtų ginčytinų
situacijų nepriimamos, rezultatas nekeičiamas.

