
Pasaulio Žemaičių Dienos  
ATVIRAS ŽEMAITIJOS  

SMIGINIO ČEMPIONATAS 
2016 m rugpjūčio 6 d., Renavo dvaro sodyba 

___________________________________________________________ 

              
Varžybų organizatoriai: Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir sporto 

skyrius, Mažeikių DARTS sporto klubas, Žemaičių kultūros draugija. 

 

    Varžybos vyks 2016m. rugpjūčio mėn. 06 d. (šeštadienį)  
 

Varžybų dalyviai ir registracija 

 
Dalyvauti gali Žemaitijos rajonų komandos ir pavieniai Lietuvos 

sportininkai (ne jaunesni 14 metų), bei pasaulio žemaičių atstovai, žinantys 

smiginio varžybų taisykles ir turintys savo inventorių (strėlytes). 

Komandinėje rungtyje miestų ir rajonų komandas gali sudaryti 3 vyrai ir viena 

moteris. Rajoną atstovauja viena komanda, varžybų šeimininkus gali 

atstovauti dvi komandos.  

 

Išankstinė dalyvių ir komandų registracija iki 2016.08.01. Žemaitijos rajonų sporto skyrių atstovai 

komandų dalyvių sąrašus siunčia į Mažeikių savivaldybės sporto skyrių arba varžybų vyr. teisėjui 

Arūnui Čipliui arunas@dartsklubas.lt Registracija varžybų vietoje 10.30-11.30, iš anksto 

neužsiregistravusiems dalyvauti bus galima tik esant laisvoms vietoms varžybų lentelėse.  

Komandinių varžybų pradžia 2016.08.06  12.15 val., individualių varžybų pradžia numatoma 

14.30 val.  Individualios varžybos bus atskirai pravedamos vyrams ir moterims (rungtis 501). Vyks 

ir papildoma rungtis – „Buliaus akis“. 

 

Varžybų    nuostatai  
 

Komandinės. Komandų sudėtis 3 vyrai ir viena moteris. Varžybos  bus vykdomos pogrupių 

sistema, po dvi geriausias pogrupių komandas pateks į atkrintamąsias.  Žaidimas „501“ su dvigubu 

uždarymu iki dviejų laimėtų legų, finale trys laimėti legai. Visi komandos žaidėjai paeiliui mažina 

turimus taškus, jei per 12 serijų (kiekvienas žaidėjas po 3 serijas) komanda nebaigia lego dvigubu 

uždarymu, toliau tuo pačiu eiliškumu žaidimą galima baigti uždarymu į paprastą sektorių.  

Individualios. Rungtis „501“ su dviguba pabaiga, vieno minuso sistema iki trijų laimėtų legų. 

Per 12 serijų nepabaigus lego dvigubu uždarymu, toliau galima uždaryti ir į paprastą sektorių.  

Papildoma rungtis. „Buliaus akis“ – devyniomis strėlytėmis (3x3) kuo daugiau kartų pataikyti į 

centrą. Raudonas centras 50 taškų, aplink jį esantis žalias - 25 taškai. Į finalą (15.30) pateks 75 ir 

daugiau taškų surinkę dalyviai, kur visi taškai bus skaičiuojami iš naujo. 

 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų sistemą atsižvelgiant į dalyvių skaičių.  

Alkoholio vartojimas varžybų vietoje yra draudžiamas. Apsvaigusieji nuo alkoholio, 

agresyviai besielgiantys ar nesilaikantys varžybų taisyklių asmenys  bus diskvalifikuojami iš 

varžybų. 

  

Apdovanojimai 
 

Rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis. Visose rungtyse kovos dėl 3 vietos taip 

pat bus vykdomos. 

 

 

Varžybų  vyr.teisėjas   Arūnas Čiplys 



 

Daugiau informacijos apie varžybų taisykles ir komandas – Arūnas Čiplys +370 616 25744 


