
Mažeikių DARTS sporto klubas 

 

Mažeikiuose smiginio kaip sporto šakos užuomazgos siekia 1998 metus. 

Tais metais du teniso mylėtojai (Jurijus Stekolnikovas ir Arūnas Čiplys) 

teniso aikštelėje netyčia prasitarė, kad abu turi  darts taikinius ir retkarčiais 

pamėto. Buvo nutarta susitikti ir išmėginti jėgas. Šiuos susitikimus ir galima laikyti 

smiginio, kaip sporto šakos  Mažeikiuose užuomazgas. 

1999 metų žiemą Jurijus Stekolnikovas ryžtasis sudalyvauti šios sporto šakos varžybose Trakuose ir 

išsiaiškinti varžybų taisyklių niuansus, nes informacijos apie darts labai trūko. Surinkta informacija 

ir iškovota 17 vieta iš 22 žaidėjų nuteikė optimistiškai ir jau po kelių mėnesių trys mažeikiečiai 

bandė savo jėgas Lietuvos čempionate Palangoje.  Pasirodymas neblogas – Irena Čiplienė 7 vietoje, 

Arūnas Čiplys 10 vietoje, o Jurijus Stekolnikovas 24 vietoje.  

Sekančiais metais (2000m) varžybos Trakuose mes jau turėjo pirmas prizines vietas – Mažeikių 

komanda iškovojo III vietą, o Irena Čiplienė moterų grupėje taip pat iškovojo III vietą. Tačiau po šių 

varžybų dėl informacijos stygiaus metus laiko nedalyvavome varžybose. 

2001 metais prasidėjo klubinė veikla – nutarę praplėsti žaidžiančių ratą pradėjome ieškoti patalpų. 

Pagalbos sulaukėme iš VASGENOS savininko Antano Svobuto, kuris suteikė patalpas. Į platesnius 

vandenis išėjome 2002 metais, prisiglaudę kavinėje SVIRNE. Šeimininko Vaclovo Žutauto dėka 

klubas sustiprėjo, pagausėjo žaidėjų ratas. Suorganizuotos tarptautinės elektroninio smiginio 

varžybos SVIRNO STRĖLĖS su puikiais šeimininkų prizais. 2004 metais persikėlėme į erdvesnes 

kavinės ROALOS patalpas, kur jau kassavaitinėse klubo varžybose turėdavome virš 20 žaidėjų.  

Tais metais ir subrendo būtinybė oficialiai įregistruoti klubą. Oficiali klubo atsiradimo data - 2004 

metų balandžio 29 diena. 7 steigėjai įregistravo klubą – Arūnas ir Irena Čipliai, Donatas ir Vilija 

Zaikauskai, Gintaras ir Sonata Savickai bei Jurijus Stekolnikovas. Arūnas išrinktas prezidentu, o 

Donatas ir Jurijus prezidiumo nariais. Šiuo metu klubas renkasi kiekvieną ketvirtadienį viešbučio 

VALINA salėje, kur susirenka 

apie 20 žaidėjų. 

Šiuo metu Mažeikių DARTS 

sporto klubas gali pasigirti 

dideliais laimėjimais Lietuvos ir 

tarptautinėse arenose. 

Mažeikių klubo komanda ne 

vieną kartą  tapo  Lietuvos komandinių čempionatų nugalėtoja, Arūnas Čiplys laimėjo 6 pasaulio 

reitingo turnyrus ir 2010 metų lapkričio mėnesį buvo pakilęs į 10 vietą pasaulio reitinge. Nuo 2002 

metų jis yra pirmas Lietuvos ir Baltijos reitinguose. 2009, 2010 ir 2011 metais pirmas ir Latvijos 

darts federacijos reitinge. Kaip Lietuvos rinktinės narys dalyvavo Europos Taurėje Turkijoje 2010 

metų spalio mėnesį, bei 2011 metų rugsėjį Airijoje vykusioje pasaulio taurėje, kur bendroje 

įskaitoje Lietuvos vyrų komanda iškovojo aukštą 18vietą tarp 39 dalyvavusių pasaulio valstybių. 



KLUBO NARIŲ PASIEKIMAI 
 

2002 ir 2003 metais Arūnas Čiplys tampa Lietuvos 

klasikinio darts čempionu.  

2003 metais vykusiame Lietuvoje elektroninio smiginio 

komandiniame čempionate, po 5 etapų Lietuvos 

čempionais tapo Mažeikių SMYGTUKŲ komanda, 

nugalėjusi senbuvius Šiaulių, Klaipėdos, Jonavos, Kauno 

komandas. Tai pirmas Mažeikių komandos didesnis 

komandinis pasiekimas  

2004 metais Lietuvos čempionate vėl turime čempioną – šį kartą Lietuvos čempione Lina Gabalytė, finale 

nugalėjusi savo seserį Daivą Mišeikienę (abi iš Mažeikių). Vyrų grupėje Arūnas pralaimėjo finalą Tomui 

Šakiui 4:5 ir liko II vietoje. 

2005 metais klubas intensyviai dalyvauja Lietuvos ir 

Pabaltijo varžybose.  Puikiai sekasi Arūnui ir Irenai 

Čipliams, kurie laimi ne vieną tarptautinį turnyrą, bei 

tampa individualaus elektroninio darts Lietuvos 

čempionais.  Arūnas laimi 3 iš keturių Baltijos Taurės 

etapų. Metų pabaigoje Arūnas trečią kartą tampa 

Lietuvos klasikinio smiginio čempionu, o moterų finale 

susikovė dvi mažeikiškės – Irena Čiplienė ir Daiva 

Mišeikienė. Tą kartą pajėgesnė buvo Daiva, Irena tapo 

vicečempione.  Mažeikių klubo komanda (A.Čiplys, 

J.Stekolnikovas, D.Zaikauskas ir A.Januška) tapo elektroninio komandinio Lietuvos smiginio čempionais, o 

Arūnas poroje su Valdu Mišeikiu tapo porinio čempionato nugalėtojais.   

 

2006 metais intensyviai klubo nariai dalyvauja Latvijoje 

vykstančiuose turnyruose, laimėdami ne vieną čempionų titulą. 

Irena ir Arūnas Čipliai Lietuvos rinktinės sudėtyje iškovojo Baltijos 

taurę, o Donatas Zaikauskas ir Jurijus Stekolnikovas antros 

Lietuvos rinktinės sudėtyje iškovojo III vietą.  Mažeikiečiai sudalyvavo ir Bremene vykstančiame pasaulio 

reitingo turnyre, bei Suomijoje vykstančiose Šiaurės šalių žaidynėse. Arūnas Čiplys vėl tapo Lietuvos 

čempionu, o Irena Čiplienė ir Sonata Savickienė iškovojo III vietą. 

2007 metais Arūnas ir Irena Čipliai tampa Lietuvos elektroninio smiginio čempionais, 

Irena tampa porinio ESTONIA OPEN turnyro nugalėtoja, o individualioje rungtyje 

pralaimėjo tik finale.   Arūnas iškovojo Lietuvos Taurę (8 etapai),  Baltijos Taurėje 

Arūnas ir Irena iškovojo II vietą Lietuvos rinktinės sudėtyje. 

 



2008 metais Arūnas Čiplys laimi Baltijos Taurės vyrų komandinį čempionatą su 

Lietuvos I rinktine, o kartu su Irena Čiplienė bendroje įskaitoje užėmė II vietą.  

Pirmasis didelis pasiekimas pasaulinėje arenoje – LATVIA OPEN 2008, įtrauktame 

į pasaulio reitingą Arūnas Čiplys tapo čempionu, finale nugalėjęs pajėgų Škotijos 

žaidėją. Irena Čiplienė šiose varžybose 

iškovojo 5 vietą, o Algimantas Razgus 9 

vietą.   Gruodžio mėnesį vykusiame 

Lietuvos čempionate Arūnas Čiplys 

pralaimėjo finalą ir liko 2 vietoje, poroje 

su kauniečiu tapo porinės rungties 

čempionu, o komandinėje rungtyje Mažeikių klubo komanda 

(A.Čiplys, J.Stekolnikovas, I.Čiplienė, A.Stankevič) tapo Lietuvos 

komandų čempionais. . Metus Arūnas pabaigė būdamas Nr.96 pasaulio reitinge. 

 

2009 metai prasidėjo puikiais pasirodymais Lietuvos ir Latvijos 

varžybose, o kulminacija buvo birželio mėn. Palangoje vykusiame 

Lietuvos Elektroninio Smiginio čempionate – Arūnas Čiplys ir Irena 

Čiplienė iškovojo visus galimus čempionų titulus – rungtyse 501, 

CRICKET ir komandiniame 701 kartu su J.Stekolnikovu.  Jurijus 

Stekolnikovas ir Saulius Sukuris liko 5 vietoje. Po kelių savaičių 

vykusiose Pasaulio Lietuvių 

Žaidynėse Arūnas tapo ir geriausiu 

pasaulio lietuvių žaidėju. Rugsėjo 

mėnesį vykusioje Baltijos Taurėje, įtrauktoje į pasaulio reitingą Arūnas 

iškovojo III vietą, o komandinėje įskaitoje Arūnas, Irena ir Jurijus 

Stekolnikovas iškovojo 3 vietą.  Sezonas baigėsi pasaulio reitingo 

varžybomis Estijoje, kur Arūnas nugalėjęs labai pajėgius skandinavus 

tapo čempionu, o po savaitės vykusiame Lietuvos čempionate Mažeikių 

klubo komanda tapo čempionais (A.Čiplys, J.Stekolnikovas, 

I.Čiplienė, D.Zaikauskas). Metus Arūnas pabaigė būdamas Nr.50 pasaulio reitinge.   

 

2010 metais Arūnas Čiplys sugebėjo pasiekti didžiausias aukštumas  

pasaulinėse arenose.  Laimėjo tris pasaulio 

reitingo turnyrus (Kaunas Open, Baltic Cup, 

Lithuania Open), viename (Latvia Open) 

iškovojęs 3 vietą, bei įskaitoje turėdamas 

Estonia Open 09 čempiono titulą pasaulio 

reitinge pakilo į 10 vietą. Lietuvos 

komandiniame čempionate Mažeikių DARTS sporto klubo komanda (A.Čiplys, 

J.Stekolnikovas, D.Repšys, A.Stankevič) iškovojo 3 vietą ir moterų komanda 

(D.Mišeikienė ir L.Baliutienė) iškovojo taip pat 3 vietą.  

2011 metai – vasario 16 dieną – kasmetinės 

Mažeikių rajono pirmenybės, kur dalyvauja tik 

Mažeikių rajono žaidėjai. Šiais metai 

čempionais tapo Irena ir Arūnas Čipliai. Antroje 

vietoje liko Algimantas Razgus ir Milda 

Turkovienė. Mėgėjų grupėje (surinkti daugiau 

taškų per 10 serijų) geriausiai pasirodė 



Virmantas Budrys, surinkęs 661 taškų, antras liko Viktoras Berezinas  (580 tšk.), trečia Daiva Mišeikienė (538 

tšk.). Vaikų grupėje Mangirdas Jokubauskas surinko 439 taškus, antras buvo Justas Dauginas 412 taškų, 

trečias Kristupas Turkovas (322 tšk.).  

Balandžio mėn. Šiauliuose vyko Lietuvos Darts 

sporto federacijos taurė, kur klubo žaidėjai skynė 

laurus  individualioje, porinėje ir komandinėse 

rungtyse tarp 80 žaidėjų. 

Individualioje rungtyje Arūnas Čiplys tapo čempionu 

ir užsitikrino vietą Lietuvos rintinėje dalyvauti 

Pasaulio taurėje rugsėjo mėnesį. Darius Repšys 

iškovojo aukštą 5 vietą. Bronius Januška ir 

Algimantas Razgus liko 9 vietoje. Moterų grupėje 

geriausiai pasirodė Daiva Mišeikienė, iškovojusi 5 

vietą ir Irena Čiplienė, iškovojusi 7 vietą. 

Porinėje rungtyje Arūnas, poroje su Juriju 

Stekolnikovu pralaimėjo tik pusfinalį ir iškovojo 3 

vietą. Moterų grupėje antrą vietą iškovojo Daiva poroje su Lina Baliutiene.  

Antrą dieną vykusioje komandinėje rungtyje Mažeikių DARTS sporto klubo vyrų komanda niekam nedavė 

šansų suabejoti savo pranašumu ir, nugalėję visus varžovus įtikinamu rezultatu, tapo vyrų komandų 

čempionais. Klubo abi moterų komandos susitiko kovoje dėl III vietos ir pajėgesnės buvo 1 komandos 

žaidėjos.  

Susumavus visus taškus Mažeikių DARTS sporto klubo komanda tapo pagrindinės taurės laimėtojais - 

Irena Čiplienė, Milda Turkovienė, Arūnas Čiplys, Darius Repšys, Aleksandr Stankevič ir Jurijus Stekolnikovas. 

Mažeikių antroji komanda iškovojo 8 vietą, trečioji liko 11 vietoje. 

Kas metai vykstančiose Baltijos Taurės varžybose šiais metais Mažeikių komanda, nors ir be savo lyderio 

Arūno Čiplio (dalyvavo Lietuvos rinktinės komandoje), iškovojo aukštą 7 vietą. Vyrų komanda iškovojo 3 

vietą komandinėje rungtyje, Renata Vaikutienė individulaioje rungtyje buvo trečia ir dar vieną trečią vietą 

iškovojo mūsų merginų pora Irena Čiplienė su Renata Vaikutiene. Komandinėje rungtyje jos buvo penktos. 

Individualioje vyrų rungtyje Jurijus Stekolnikovas penktas, o Darius Repšys devintas. Porinė rungtis vyrams 

nelabai pasisekė, todėl bendrakomandinėje įskaitoje Mažeikių komanda iš 5 vietos nukrito į 7 vietą. Bet tai 

puikus rezultatas. 

Arūnas, dalyvaudamas už Lietuvos rinktinės komandą iškovojo visas įmanomas taures: individualioje 

rungtyje finale nugalėjo kylančią Latvijos žvaigždę Madars Razmą, porinėje rungtyje su kauniečiu Dariu 

Labanausku tapo čempionais, bei  LT vyrų komanda finale po atkaklios kovos nugalėjo Estijos vyrų rinktinę ir 

tapo čempionais. Tad Arūnas laimėjo visus įmanomus finalus ir tapo absoliučiu Baltijos Taurės nugalėtoju. 

2011 gruodis – Lietuvos čempionatas  - Mažeikių DARTS sporto 

klubo vyrų komanda (Arūnas Čiplys, Jurijus Stekolnikovas, Darius 

Repšys, Aleksandr Stankevič), po sunkios ir lygios kovos finale 9:7 

įveikė praėjusių metų čempionus Kauno komandą ir susigrąžino 

Lietuvos čempionų titulą. 

  Individualioje rungtyje tarp 28 moterų Irena Čiplienė iškovojo 9 

vietą, o vyrams sekėsi geriau. Darius Repšys, tarp 81 vyro, 

iškovojo 9 vietą ir net 3 mažeikiečiai pateko į aštuntuką. Gaila, 

bet Aleksandr Stankevič pralaimėjo Tomui Šakiui iš Klaipėdos, o 

Jurijus Stekolnikovas ir Arūnas Čiplys susikovė tarpusavyje. 

Aleksandras ir Jurijus liko 5 vietoje, o Arūnas tik 4:5 pralaimėjo finalą ir liko II vietoje.  

Sekmadienį vykusioje porinėje rungtyje mūsų klubo žaidėjai Aleksandr Stankevič su Dariu Repšiu puikiai 

sužaidė porinę rungtį ir pralaimėję tik pusfinalį busimiems nugalėtojiems džiaugėsi iškovoję III vietą. Kitas 

mažeikietis Jurijus Stekolnikovas, poroje su šiauliečiu iškovojo 5 vietą. 


