
 

 

Gegužės 20 – 22 d.  

 

Penktadienis, gegužės 20 d. – „laiminga pora“ formato varžybos. 

Šeštadienis, gegužės 21 d. – vyrų ir moterų individuali rungtis „Lithuania Open 2022“ WDF/LTU reitingas.  

Sekmadienis, gegužės 22 d. – vyrų ir moterų individuali rungtis „Kaunas Open 2022“ WDF/LTU reitingas. 

VIETA: Žalgirio arena, SALA restoranas. (Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334, Kaunas) 

*Startinis mokestis jaunimui iki 18 metų į WDF/LTU reitingo varžybas (pateikus tai įrodantį dokumentą) – 10 Eur. 

STARTINIS MOKESTIS MOKAMAS VARŽYBŲ VIETOJE! 

PRIZINIS FONDAS 

* Prizinis fondas „Laiminga pora“ formato varžybose (gegužės 20 d.) sudarys 70 proc. nuo dalyvių startinio mokesčio.  

Penktadienis, gegužės 20 d. „Laiminga pora“ varžybų formatas:  

Porinių varžybų formatas, kuriame poros sudaromos burtu keliu. Žaidžiama „701“ žaidimas iki 3 laimėtų 

(angl. best of 5 legs) leg’ų. Finalas žaidžiamas iki 4 laimėtų (angl. Best of 7 legs) leg‘ų. Varžybų sistema – 

vienas minusas. Jeigu porą sudaro mišri (vyras/moteris), tai tokia pora žaidžia „651“. Jeigu porą sudaro dvi 

moterys - „601“. 

„Lithuania Open 2022“ ir „Kaunas Open 2022“ varžybų formatas:  

Individualių varžybos (abi dienos) yra  WDF Bronze kategorija, todėl varžybų rezultatai įtraukiami į WDF 

reitingą ir į Šiaurės Europos reitingą. Plačiau: https://dartswdf.com/rules  

Individuali rungtis žaidžiama „501“ su dviguba pabaiga. Žaidėjas, pradedantis leg‘ą nustatomas metant į 

centrą. Lemiamą susitikimo leg‘ą pradeda žaidėjas, kuris laimėjo pradžios centravimą.  

RUNGTIS 
Laiminga pora Vyrų individuali 

(Lithuania Open) 
Moterų individuali 
(Lithuania Open) 

Vyrų individuali 
(Kaunas Open) 

Moterų individuali 
(Kaunas Open) 

DATA Gegužės 20 d. Gegužės 21 d. Gegužės 21 d. Gegužės 22 d.  Gegužės 22 d.  

REGISTRACIJA 18:00-18:45 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 

PRADŽIA 19:00 11:00 11:00 11:00 11:00 

STARTINIS 

МОKESTIS 
5 EUR 20 EUR* 20 EUR* 20 EUR* 20 EUR* 

RUNGTIS 
Vyrų individuali 
(Lithuania Open) 

Moterų individuali 
(Lithuania Open) 

Vyrų individuali 
(Kaunas Open) 

Moterų individuali 
(Kaunas Open) 

1 vieta 500 EUR  + taurė 250 EUR  + taurė 500 EUR  + taurė 250 EUR  + taurė 

2 vieta 250 EUR  + taurė 125 EUR  + taurė 250 EUR  + taurė 125 EUR  + taurė 

3-4 vieta 125 EUR + taurė 75 EUR  + taurė 125 EUR + taurė 75 EUR  + taurė 

5-8 vieta 75 EUR 50 EUR 75 EUR 50 EUR 

9-16 vieta 50 EUR  50 EUR  

VISO: 1700 EUR 725 EUR 1700 EUR 725 EUR 

LITHUANIA OPEN 2022 
Lietuvos atvirasis smiginio čempionatas, 

WDF/LTU reitingo etapas Lietuvoje 

 

https://dartswdf.com/rules


 

Vyrų individualios rungties varžybų formatas priklauso nuo dalyvių skaičiaus. Dalyvių skaičiui esant iki 160, 

žaidžiama pogrupiais (angl. round-robin) iki 3 laimėtų (angl. best of 5) leg‘ų. Atvykus nuo 161 iki 256 

žaidėjų bus žaidžiama 2 minusų sistema (angl. 2KO) iki šešioliktfinalinio, tada vieno minuso sistema iki 4 

laimėtų (angl. best of 7) leg’ų. Finalas iki 5 laimėtų (angl. best of 9) leg‘ų.  

Moterų individualios rungties varžybų formatas priklauso nuo dalyvių skaičiaus. Iki 40 žaidėjų žaidžiama 

pogrupių (angl. round robin) sistema iki 3 laimėtų (angl. best of 5) leg’ų. Atvykus nuo 41 iki 64 žaidėjų bus 

žaidžiama 2 minusų sistema (angl. 2KO) iki aštunfinalio, tada vieno minuso sistema iki 4 laimėtų (angl. best 

of 7) leg’ų.  

Kiekvienos grupės du geriausi žaidėjai patenka į atkrintamųjų etapą.  

TEISĖJAVIMAS 

Žaidžiant pogrupių sistema (angl. round robin) teisėjai kiekvienai kovai yra pažymėti. Žaidėjai, kurie 

pogrupyje liko 3 turi teisėjauti atkrintamųjų pirmame rate. Tolimesniuose atkrintamųjų etapuose 

teisėjauja žaidėjas, kuris pralaimėjo prie pralaimėto taikinio.  

Pastaba: žaidėjai privalo dalyvauti su klasikine smiginio apranga: tai yra džinsai, sportinės kelnės bei 

panašaus stiliaus kelnės, šlepetės, avalynė negalimi. Rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus varžybų zonoje 

draudžiama. Neatvykęs į varžybų uždarymo ceremoniją žaidėjas praranda teisę į apdovanojimą.  

Daugiau informacijos: 

INTERNETE – www.ltudartsopen.lt , arba www.dartsfederacija.lt 

Kontaktiniai asmenys: Algina Juknaitė (algina.juknaite@gmail.com), Sandra Rimkevičiūtė 

(sandra.rimkeviciute@gmail.com ) 

  

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA iki 2022 m. gegužės 19d. 23:59val. Išankstinė registracija užtikrina, kad 

dalyvis bus reitinguojamas WDF ir turint Lietuvos „Darts“ sporto federacijos licenciją, Lietuvos 

smiginio reitinge. Registracija galima ir varžybų vietoje (be reitingavimo).  

 

Varžybų rėmėjai:  
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