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Mieli žaidynių dalyviai,
šios, Tautine Olimpiada vadinamos, žaidynės yra ir sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo
ugdymas, ir prasmingas, azarto kupinas laiko leidimas, ir puiki galimybė pasaulio
lietuviams susitikti savo Tėvynėje.
Šį kartą žaidynės skirtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui. Šiuos du
lietuvius į priekį vedė iššūkiai, drąsa, ištvermė, noras garsinti Lietuvos vardą.
To paties norėčiau palinkėti ir Jums – sportininkams, treneriams ir visiems, be kurių šios
žaidynės neįvyktų.
Būkite stiprūs, ryžtingai varžykitės tarpusavyje, džiaukitės pergalėmis ir labai neliūdėkite
pralaimėję. Juk svarbiausia, kad visa tai patiriate čia – savo Tėvynėje Lietuvoje.

Dalia Grybauskaitė,
Lietuvos Respublikos Prezidentė
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Birželio 27 dieną Klaipėdoje bus iškilmingai pakelta IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
vėliava ir daugiau negu 2500 sportininkų stos prie starto linijos.
Šiųmetinių žaidynių dalyvių statistika rodo, kad mes, lietuviai, nepasimetėme pasaulinės
globalizacijos sūkuriuose. IX žaidynėse dalyvauja kur kas daugiau užsienio lietuvių, negu
praėjusiose ir, svarbiausia, nemažai jų atvyksta iš šalių, kurių anksčiau nematydavom
organizatorių užrašuose: tai ir Nyderlandai, ir Šveicarija, ir Liuksemburgas, ir
Skandinavijos šalys. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi lietuvių patriotiškumu, kad Jūs
nepamirštate savo šaknų, stengiatės išlaikyti ryšius su Tėvyne, bendrystę su tautiečiais
ir artimaisiais.
Sėkmės sportininkams, gražaus renginio žiūrovams, gero oro – mums visiems!

Elvinas Jankevičius
Organizacinės darbo grupės vadovas,
Vidaus reikalų viceministras
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Retokai praleidžiame progą pasidžiaugti, kad pasaulyje mūsų – per tris milijonus,
tačiau net jei tai ir visiška tiesa, mes – tik lašas milijardiniame žmonijos vandenyne,
tad neišvengiamai visi turime branginti kiekvieną iš mūsų, tarsi artimą sau žmogų, kas,
kur ir kuo bebūtume. Ir nors būdami tikrai nedidele tauta pasaulio platybėse, turime
didvyrių, kuriais didžiuojamės ir kurie šventą Lietuvos vardą pagarbino savo žygdarbiais,
išgarsinusiais juos (o ir mus visus) visame pasaulyje. S. Darius ir S. Girėnas, - tai tų
drąsiųjų didžiavyrių vardai, kurie ir šiandien mus įkvepia, vienija ir jungia. O ypatingo
mūsų dėmesio, globos ir susitelkimo sulaukti turi kiekviena, net ir menkiausia galimybė
susitikti, bendrauti, tiesiog būti drauge.
2013 metų Birželio 27 – 30 dienomis Klaipėdoje per savo pasiuntinius susirinks ir susitiks
viso pasaulio lietuviai į tomis dienomis įvyksiančias IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.
Šis didingas sporto forumas - žaidynės – tai žinia pasauliui, kad esame viena tauta, siekianti
būti ir vieninga, ir sveika. Tuo pat metu, tai nuostabi galimybė Lietuvos uostamiestyje,
šarmingame ir dvasingame Klaipėdos mieste pažymėti ir deramai pagerbti S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 – ąjį bei Lietuvos tautinės olimpiados 75 – ąjį jubiliejus,
iškilias garbingos mūsų tautos istorijos sukaktis.
Tad būk pasveikintas, mielas tautieti, atvykęs į šaunų Klaipėdos miestą, kuris tomis
dienomis deramai pasiruošęs tapti jaukiais tavo namais. Tevyrauja šiose žaidynės kilni
garbingo sporto aura ir nuoširdžios emocijos, kad pasibaigus joms ir jau nuleidžiant
žaidynių vėliavą, jaustumėme galingą troškimą susitikti ir vėl, o namo grįžtumėme dar
stipresni ir dvasia, ir kūnu.
Klaipėdos m. meras
Vytautas Grubliauskas
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Pasaulis keičiasi, lietuvių sporto tradicijos išlieka

Lietuva – viena iš nedaugelio pasaulio šalių, kas keletą metų sukviečiančių draugėn savo vaikus iš viso
pasaulio pasibūti protėvių žemėje ir pasivaržyti sporto aikštėse.
Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulis pasikeitė ne mažiau nei per visą XX amžių, bet unikali Lietuvos sporto tradicija lieka gyva.
Tebūnie besikeičiančios technologijos ne kliūtis, o įrankis išdidžiai tautai išreikšti savo bendrumą per
sportą. Tegul sportuojančių lietuvių vaizdai apskrieja pasaulį, užtvindo socialinius tinklus ir parodo pasauliui:
mes esame sportuojanti tauta, kuri drąsiai žengia į ateitį.
75 metai skiria mus nuo Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados (LTO), kuri 1938 metų liepos 17–31
dienomis subūrė sportuojančius pasaulio lietuvius, o jų pastangas savo akimis pamatė tūkstančiai Lietuvos
gyventojų.
Prireikė net keturių dešimtmečių, kol lietuviška sporto tradicija atgimė – tai įvyko 1978 metais, kai Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pastangomis Toronte (Kanada) buvo surengtos I
pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ). Jos buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 60 metų ir Pirmosios
LTO 40 metų jubiliejams.
1983 metais vasarą estafetę perėmė Čikaga (JAV), o 1988 metų gruodį – Adelaidė (Australija). Pastarosios žaidynės atvertė naują puslapį lietuvių sporto istorijoje, nes pirmąkart su išeivijos atletais varžėsi ir
atgimstančios Lietuvos sportininkai.
Prieš 25 metus įvykę susitikimai Australijos sporto aikštėse buvo kupini netikėtai prasiveržusių emocijų,
kurios nustelbė varžybų rezultatus.
Tautinis atgimimas ir Lietuvos veržimasis iš SSRS glėbio pakeitė žaidynių istoriją. Mažiau nei po trejų
metų – 1991-ųjų vidurvasarį – į protėvių kraštą dalyvauti IV PLSŽ sugužėjo daugiau kaip 600 tautiečių iš viso
pasaulio. Kartu su jais daugelyje šalies miestų ir rajonų rungtyniavo ir apie 3000 geriausių Lietuvos sportininkų. Varžybų emocijas lydėjo dešimtmečius lauktų susitikimų džiaugsmas.
Žaidynių metu išgyventas pakilimas nutiesė tolesnį kelią žaidynėms – nuspręsta, kad jos visada bus
rengiamos laisvoje Lietuvoje.
1995 metais rungtyniauti Lietuvos sporto arenose panoro dar daugiau atletų – net 4870. Arenose plevėsavo 15 valstybių vėliavos, 30 sporto šakų varžybų nugalėtojams ir prizininkams buvo įteikta 743 komplektai
medalių ir 27 komandinės dovanos. Per šias žaidynes įvykusiame Pasaulio lietuvių sporto organizacijų ir sąjungų kongrese buvo nutarta 1998 metų vasarą surengti Antrąją LTO ir VI PLSŽ.
1998 metų birželio pabaigoje Lietuva vėl subūrė pasaulio lietuvius, kurie kartu paminėjo Pirmosios LTO
60-metį.
Atidarymo šventė įvyko 1998 m. birželio 27 d. Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno sporto centre. Uždarymo
šventė buvo surengta birželio 30 d. Vilniuje, Operos ir baleto teatre.
Abejose varžybose buvo akredituoti 4722 dalyviai iš 18 šalių. Antrojoje LTO vyko 14 sporto šakų varžybos, jose dalyvavo 1069 sportininkai ir treneriai.
Laikantis Pirmosios LTO tradicijų buvo tikimasi, kad jos išliks viso pasaulio lietuvių sporto elito varžybomis, tačiau su geriausiais Lietuvos atletais galinčius varžytis užsienio lietuvius buvo galima suskaičiuoti ant
pirštų. Tapo akivaizdu, kad tokia varžybų forma praranda prasmę, o pakartoti 1938-ųjų atmosferos neįmanoma dėl pasikeitusių aplinkybių. Užsienio šalių lietuviai nepajėgė sudaryti konkurencijos, jų atvyko mažai, todėl
šių varžybų vertė sumenko. Tai supratę pasaulio lietuvių sporto organizacijų vadovai 2002 metais nusprendė,
kad toliau bus rengiamos tik sporto visiems krypties pasaulio lietuvių sporto žaidynės.
Prieš tai, 2000 metais, būta diskusijų, kad PLSŽ galbūt vėl būtų rengiamos kitose šalyse, tačiau Pasaulio
lietuvių sporto forume buvo nutarta, kad PLSŽ tebelieka aktualios tautiniam bendradarbiavimui ir turi vykti
Lietuvoje.
2004 metų birželio 8 d. Vilniuje vykusiame Pasaulio lietuvių bendruomenės ir sporto organizacijų vadovų pasitarime paskelbta, kad užsienyje gyvena apie pusantro milijono lietuvių ir išsaugoti lietuvybę yra svarbu,
todėl priimtas sprendimas VII PLSŽ surengti 2005 metais.
Taigi, prireikė net septynerių metų, kol po ilgų svarstymų buvo sukurta ir įgyvendinta nauja PLSŽ vizija.
VII PLSŽ buvo surengtos 2005 m. birželio 30–liepos 4 d. Vilniuje. Žaidynių atidarymo šventė vyko liepos 2 d. „Siemens“ arenoje. Pasaulio lietuviai jau buvo pasiilgę tokio renginio, todėl iš viso buvo akredituoti
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net 5138 dalyviai iš 18 šalių. Tai absoliutus žaidynių rekordas. Vyko 17-os sporto šakų varžybos, taip pat buvo
surengtos 10 sporto šakų parodomosios varžybos.
Šios žaidynės atskleidė, kaip besikeičiantis pasaulis pakeitė Lietuvos išeivijos paveikslą. Varžybose dalyvavo ir jauni tautiečiai iš tų šalių, kuriose gyvena ne pirma jų protėvių karta, ir neseniai šalį palikę lietuviai.
Pastarųjų dar daugiau atvyko į VIII PLSŽ, kurios įvyko 2009 m. birželio 25–28 d. Vilniuje. Šios žaidynės
buvo skirtos Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
Žaidynių atidarymas buvo surengtas 2009 m. birželio 27 d. Vilniuje, Kalnų parke. Iš viso buvo akredituotas 3161 dalyvis iš 16 šalių., vyko 26 sporto šakų varžybos.
Šių žaidynių metu surengtame Pasaulio lietuvių sporto forume buvo pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės pasiūlymui IX PLSŽ surengti 2013 metais Klaipėdoje.
2013 m. birželio 27–30 d. vyksiančios žaidynės skiriamos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą
80-mečiui ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti. Žaidynių metu įvyks ir tradicinis Pasaulio lietuvių sporto forumas. Šios pasaulio lietuvių sporto žaidynės buvo įtrauktos į Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ programą.
IX PLSŽ numatytos 24 sporto šakų varžybos, jose dalyvaus apie 3000 sportininkų. Iš užsienio laukiama
per 650 dalyvių.
Kada ir kur vyks kitos žaidynės, kurios bus jubiliejinės dešimtosios? Tai spręs patys pasaulio lietuviai,
atvirai pasikalbėję ir pasidaliję savo lūkesčiais.
Kokie laisvi bebūtume ir kokiuose pasaulio kraštuose begyventume, sportas visada bus viena geriausių
tautiškumo išraiškų.
___________________
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IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
DARBO GRUPĖ

Elvinas Jankevičius 				 – vidaus reikalų viceministras (darbo grupės vadovas);
Klemensas Rimšelis 				 – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinis direktorius (darbo grupės vadovo pavaduotojas);
Raimonda Balnienė 				 – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė;
Saulius Balnionis 					 – Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininkas;
Vida Bandis 								 – Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje;
Neris Germanas 						 – užsienio reikalų viceministras;
Vytautas Grubliauskas		 – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;
Daina Gudzinevičiūtė 			 – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė;
Vladislav Kondratovič 		 – susisiekimo viceministras;
Stasys Kuliavas 						 – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sporto koordinatorius;
Rimantas Kveselaitis 			 – Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas;
Nijolė Laužikienė 					 – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros
departamento direktorė;
Erikas Mačiūnas 						 – sveikatos apsaugos viceministras;
Jonas Mažintas 						 – Lietuvos aeroklubo prezidentas;
Jonas Mickus 							 – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas;
Laurynas R. Misevičius 		 – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro
valdybos pirmininkas;
Audronė Misikonienė 			 – kultūros viceministro patarėja;
Vytas Nėnius 								 – Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas;
Juras Požela 								 – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininkas;
Audrius Siaurusevičius 		 – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinis direktorius;
Bronislavas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;
Linas Vingelis 							 – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir
reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus patarėjas;
Saulius Zybartas 						 – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
departamento direktorius.
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IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
SPORTO ŠAKŲ VARŽYBŲ VYRIAUSIEJI TEISĖJAI IR ATSAKINGI ASMENYS
Badmintonas

Vyr. teisėjas
Vykdomojo komiteto narys
Biliardas
Vyr. teisėjas
Klubo „Klaipėdos biliardas“ vadovas
Futbolas (7x7)
Vyr. teisėjas
Koordinatorius
Golfas
Vyr. teisėjas
Prezidentas
Keliautojų sportas (pėsčiomis) Vyr. teisėjas
LKS prezidentas
Keliautojų sportas (baidarėmis) Vyr. teisėjas
LKS prezidentas
Kėgliai (boulingas)
Vyr. teisėjas
Koordinatorius
Krepšinis
Vyr. teisėjas
LKF jaunimo rinktinių direktorius
Lengvoji atletika Vyr. teisėjas
estafetinis bėgimas
Lengvoji atletika - metimai
Vyr. teisėjas
Direktorius
Orientavimosi sportas
Vyr. teisėjas
Vykdantysis direktorius
Plaukimas
Vyr. teisėja
Klaipėdos veteranų SK Nendrė p-kė
Riedučiai
Vyr. teisėjas
VK narė
Smiginis (Darts)
Vyr. teisėjas
Generalinis sekretorius
Stalo tenisas
Vyr. teisėjas
Atsakingoji sekretorė
Sportinė žūklė
Vyr. teisėjas
Generalinis sekretorius
Šaudymas (pneumatinis)
Vyr. teisėjas
Vykdančioji direktorė
Šaudymas iš lanko
Vyr. teisėja
Generalinė sekretorė
Šaškės
Vyr. teisėjas
LŠF viceprezidentė
Šachmatai
Vyr. teisėjas
Direktorius
Šiaurietiškasis ėjimas
Vyr. teisėja
LKS prezidentas
Tenisas
Vyr. teisėjas
LTS Viceprezidentas
Tinklinis - salės
Vyr. teisėjas
Tinklinis - paplūdimio
Vyr. teisėjas
Generalinis sekretorius
Neįgaliųjų sportas (bočia)
Vyr. teisėjas
LPOK generalinis sekretorius
Neįgaliųjų sportas (plaukimas) Sekretorė
LPOK generalinis sekretorius
Neįgaliųjų sportas
Vyr. teisėjas
(paplūdimio tinklinis)
LPOK generalinis sekretorius
Neįgaliųjų sportas (smiginis)
Vyr. teisėjas
LPOK generalinis sekretorius
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Arnoldas Slušnys
Antanas Narvilas
Konstantin Afanasijev
Svajūnas Špogis
Olegas Borisovskis
Nikolajus Biriukovas
Fredrik Olander
Rolandas Dovidaitis
Edmundas Tilvikas
Algimantas Jucevičius
Rimantas Valčiukas
Algimantas Jucevičius
Žilvinas Perminas
Deimantas Kukuris
Tomas Jasevičius
Tomas Jasevičius
Mindaugas Krakys

8-61130081
8-68570504
8-65854683
8-61064334
8-61122915
8-61132462
8-65293283
8-69822064
8-65237981
8-52335930
8-62040620
8-52335930
8-68777232
8-68567998
8-69827372
8-69827372
8-65622915

Rimas Zabulionis
Aurelijus Žiedas
Gediminas Trimakas
Vitalijus Paulauskas
Violieta Paulauskienė
Asta Dirgelienė
Romualdas Blaževičius
Virginija Ogulevičienė
Mindaugas Skarbalius
Mindaugas Skarbalius
Arvydas Litvinas
Eglė Kažytė
Martynas Baranauskas
Raimundas Barkauskas
Juozas Budrys
Sabina Vaicekauskaitė
Ringa Baltrušaitė
Laila Kuzmiene
Vitas Labutis
Romualda Šidlauskienė
Viktoras Galuščak
Arvydas Baltrūnas
Inga Gliožaitienė
Algimantas Jucevičius
Vaidotas Stonkus
Arūnas Grigalauskas
Andrius Gavorka
Aurelijus Zuoza
Juozas Lapeika
Antanas Matakanskas
Gintaras Zavadckis
Irena Burim
Gintaras Zavadckis
Regimantas Jakentavičius
Gintaras Zavadckis
Eduardas Strašunskas
Gintaras Zavadckis

8-65078713
8-68585161
8-64512500
8-69992230
8-67625676
8-65793327
8-65963001
8-65236601
8-60344577
8-60344577
8-68412310
8-61812300
8-69872940
8-68732034
8-67998105
8-69935307
8-61579909
8-61215395
8-68743468
8-60016660
8-67632388
8-52335930
8-68674725
8-69823021
8-68610682
8-68610747
8-68738170
8-65285520
8-68448943
8-65523865
8-68448943
8-67364341
8-68448943
8-68664725
8-68448943

IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ GRAFIKAS
Eil. Renginiai, sporto šakos
Nr.
Susipažinimo ir šokių
folkloro vakaras
Šventos Mišios,
vėliavos šventinimas

27

28

29

30

K
Pn
20:0023:00

Š

S

Badmintonas

2

Biliardas

3

Futbolas (7x7)

4

Golfas

Kalnų slidinėjimas
(Australija)
sportas
6.1 Keliautojų
(pėsčiomis)
sportas
6.2 Keliautojų
(baidarėmis)
5

7

Kėgliai (boulingas)

8

Krepšinis

9

Lengvoji atletika

Klaipėdos „Švyturio“ arena, Dubysos g. 10
x

Atgimimo aikštė

20:0023:00

Žaidynių dalyvių vakaronė

1

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia,
Rumpiškės g. 6

20:0022:00

Miesto sveikatos ir sporto
šventė
Sporto forumas

Skveras prie Arkos

14:00

Žaidynių atidarymas

Antrosios Melnragės paplūdimio teritorijoje

10:30- Viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijų centras,
14:00 Naujojo sodo g. 1
x
x
x Specializuota badmintono sporto salė, Burių g. 5, Melnragė
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ sporto baras „Honolulu“,
x
x
x Naujojo Sodo g. 1;
Biliardo klubas „BlackBall“, H. Manto g. 31
x
x
x
Miesto centrinis stadionas, Sportininkų g. 46
Golfo aikštynas „National Golf Resort“, Stančių kaimas,
x
x
Kretingalės seniūnija, Klaipėdos raj.
Mėlynieji kalnai, Persiher kalnų slidinėjimo kalnų kurortas,
rugpjūčio 13-18 d.
Australija
x

x

Minijos upe

x

Viešbučio „Amberton Klaipėda“ sporto baras „Honolulu“,
Naujojo Sodo g. 1
Vl. Knašiaus krepšinio mokyklos sporto salė, Dubysos g.
10-2; Kūno kultūros ir rekreacijos centro žaidimų sporto
salė, Taikos pr. 61 a.
Estafetė - Atgimimo aikštėje,
Metimai - Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46
Klaipėdos senamiestis (birželio 29d.);
Smiltynės skulptūrų parkas, Smiltynė (birželio 30d.)
Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29
Miesto poilsio parkas
Lengvosios atletikos maniežas Taikos pr. 54
Sporto rūmų salė, Dariaus ir Girėno g. 10;
Etnos sporto salė, Šilutės pl. 59
Krantinė nuo perkėlos link Jūrų muziejaus, Smiltynė
Danės g. 19
Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13, Smiltynė
Lengvosios atletikos maniežas Taikos pr. 54
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijų centras,
Naujojo Sodo g. 1
prie Klaipėdos estrados, Liepojos g. 1
Šv. Pranciškaus Azyžiečio vienuolyno „Vilties“ teniso
aikštynas, Savanorių g. 4;
Vaikų teniso klubo „TennisStar“ aikštynas, S. Daukanto g. 5
Specializuota tinklinio sporto salė, Pilies g. 4
Melnragės (antros) paplūdimys;
prie Šv. Pranciškaus onkologinės pagalbos centro parke už
miesto ligoninių komplekso, Savanorių g. 4
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54

x

x

x
x

x

x

11 Plaukimas
12 Riedučiai
13 Smiginis (Darts)

x

14 Stalo tenisas

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

19 Šachmatai

x

x

20 Šiaurietiškasis ėjimas

x

Sportinė žūklė
Šaudymas (pneumatinis)
Šaudymas iš lanko
Šaškės

x
x
x

21 Tenisas

x

x

x

22 Tinklinis - salės

x

x

x

x

x

x

x

23 Tinklinis - paplūdimio
24.1 Neįgaliųjų sportas (bočia)
sportas
24.2 Neįgaliųjų
(plaukimas)
sportas
24.3 Neįgaliųjų
(paplūdimio tinklinis)
sportas
24.4 Neįgaliųjų
(smiginis)

prie Klaipėdos estrados, Liepojos g. 1

x

x

10 Orientavimosi sportas

15
16
17
18

Sporto bazės, adresas

x
x

Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29
x

Melnragės antrasis paplūdimys

x

Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54
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Patvirtinta
IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių
Darbo grupės 2012 m. rugsėjo 27 d.
posėdžio nutarimu Nr. 2

2013 METŲ IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau – PLSŽ) nuostatai reglamentuoja žaidynių tikslus ir uždavinius,
vadovavimą žaidynėms ir jų organizavimą, vykdymo laiką ir vietą, varžybų vykdymo sąlygas, žaidynių programą,
nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, paraiškų pateikimo tvarką, dalyvių priėmimo sąlygas.
2. PLSŽ vykdomos 2013 m. birželio 27–30 d. Klaipėdoje, o kalnų slidinėjimo varžybos – 2013 m. rugpjūčio 1–14
d. Australijoje. PLSŽ skiriamos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų, I Lietuvos tautinės olimpiados 75
metų jubiliejams ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti.

II. ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. PLSŽ tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti tautinio bendravimo,
jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas.
4. PLSŽ uždaviniai:
4.1. skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje sporto veikloje, o Lietuvos savivaldybių institucijas
ir įstaigas – aktyviau įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais iniciatyvas ir projektus;
4.2. padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, puoselėti sporto
tradicijas, ugdyti tautiškumą;
4.3. plėtoti tautos sveikatą stiprinantį sportą;
4.4. propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo priemonę, sudaryti
sąlygas atvykusiems tautiečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti, siekti sportinių rezultatų pagal išgales.

III. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS
5. PLSŽ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė, o vadovauja Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko
patvirtinta IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupė (toliau – Darbo grupė).
6. PLSŽ organizuoja ir vykdo Lietuvos sporto federacijų sąjungos sudarytas organizacinis komitetas
(direktoratas) ir PLSŽ vyriausioji teisėjų kolegija. Atskirų sporto šakų varžybas vykdo sporto šakų federacijos,
asociacijos, sąjungos, sporto visiems organizacijos ir jų sudarytos teisėjų kolegijos.
7. Atrankos varžybas vykdo sporto šakų federacijos iki 2013 m. birželio 15 d. Varžybų vietas nustato sporto šakų
federacijos, suderinusios su miestų ir rajonų, savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniais.
8. PLSŽ iškilmingas atidarymas – 2013 m. birželio 28 d. 20.00 val. Klaipėdoje.

IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS
9. PLSŽ dalyvauja tik neprofesionaliojo sporto atstovai – bet kokio amžiaus lietuviai iš visų pasaulio žemynų,
Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs žmonės, pageidaujantys pagal savo sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos
žaidynių programoje numatytos sporto šakos varžybose.
10. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet turi būti žaidžiantys
jų sporto klubų komandose.
11. Dalyvių skaičius ir amžius, varžybų vykdymo sistema nurodyta atskirų sporto šakų varžybų reglamente.
12. Individualiosios ir komandinės varžybos vykdomos pagal galiojančias nacionalines sporto šakų taisykles,
vadovaujantis atskirų sporto šakų varžybų reglamentu.
13. Varžybose dalyvaujantys sportininkai turi turėti gydytojo leidimą sportuoti. PLSŽ dalyviai, atvykę iš kitų
valstybių, turi turėti sveikatos draudimą.
14. Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus grupes atrenka atitinkamas varžybas vykdančios sporto šakų
federacijos.
15. Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų principas netaikomas, jie dalyvauja finalinėse varžybose.
16. Per PLSŽ renginius organizatoriams gali talkinti savanoriai.

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA
17. PLSŽ programą sudaro:
17.1. PLSŽ atidarymas (aviacijos sporto šakų atstovų pasirodymai), sportinių šokių parodomoji programa,
aerobikos parodomoji programa ir šokių fiesta visiems norintiems).
17.2. Sporto šakų varžybos:
17.2.1. Badmintonas
17.2.2. Biliardas
17.2.3. Buriavimas
17.2.4. Futbolas
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17.2.5. Golfas
17.2.6 Kalnų slidinėjimas
17.2.7. Keliautojų sportas
17.2.8. Kėgliai
17.2.9. Krepšinis
17.2.10. Lengvoji atletika
17.2.11. Orientavimosi sportas
17.2.12. Plaukimas
17.2.13. Riedučiai
17.2.14. Smiginis
17.2.15. Stalo tenisas
17.2.16. Sportinė žūklė
17.2.17. Šaudymas (kulkinis, tranšėjinė aikštelė ir iš lanko)
17.2.18. Šaškės
17.2.19. Šachmatai
17.2.20. Šiaurietiškasis vaikščiojimas
17.2.21. Tenisas
17.2.22. Tinklinis (salės, paplūdimio)
17.2.23. Neįgaliųjų sportas (bočia, orientavimosi sportas, paplūdimio tinklinis, plaukimas, smiginis, šaškės)
17.3. PLSŽ uždarymas.
17.4. Kultūrinė-turistinė programa.
17.5. Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų ir Lietuvos pagrindinių sporto organizacijų vadovų forumas.

VI. ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
18. PLSŽ individualiųjų ir komandinių varžybų įvairių rungčių kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai
nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų reglamentu.
19. Finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.
20. Darbo grupė visiems oficialiems PLSŽ dalyviams (sportininkams, vadovams, treneriams, teisėjams,
gydytojams, organizatoriams ir kitam pagalbiniam personalui bei rėmėjams) įteikia specialius žaidynių sportinius
marškinėlius.
21. Sporto šakų federacijos, sporto visiems organizacijos, savivaldybių administracijos, kitos organizacijos ir
rėmėjai gali numatyti papildomus prizus ir apdovanojimus.

VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
22. Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto organizacijos, bendruomenės ir Lietuvos sporto organizacijos pirmines
paraiškas (1 priedas) pateikia Lietuvos sporto federacijų sąjungai (Žemaitės g. 6, Vilnius, LT-03117, Lietuva) iki 2013
m. kovo 1 d., o galutines vardines paraiškas (2 arba 3 priedas) ir specialią anketą akreditacijai (4 arba 5 priedas) – iki
2013 m. birželio 1 d.

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
23. PLSŽ atidarymo sporto šventėje dalyvauja užsienio ir Lietuvos Respublikos sportininkų delegacijos, vilkinčios
paradine arba sportine apranga, su savo sporto organizacijų vėliavomis.
24. Organizatoriai apmoka:
24.1 PLSŽ finalinių varžybų organizavimo išlaidas: apdovanojimų, sporto bazių nuomos, transporto, maitinimo,
Žaidynių atidarymo ir uždarymo ir kt.
24.2. Lietuvos Respublikos sportininkų, teisėjų ir juos lydinčio personalo maitinimo ir nakvynės išlaidas
atitinkamos sporto šakos varžybų dienomis.
24.3. Užsienio šalių lietuviams sportininkams nakvynės ir maitinimo išlaidas (apmokamos vieną dieną iki sporto
šakos varžybų pradžios, varžybų dienomis ir vieną dieną po varžybų).
24.4. Lietuvos Respublikos krepšinio, tinklinio ir futbolo atrankos varžybų vykdymo teisėjų maitinimo išlaidas.
25. Kitų sporto šakų atrankos varžybų išlaidas apmoka sporto šakų federacijos, asociacijos ir savivaldybės.
26. Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija, užsienio šalių delegacijos taip pat atvyksta ir
išvyksta savo sąskaita.
27. Jeigu PLSŽ organizuoti naudojamos Kūno kultūros ir sporto departamento skirtos valstybės biudžeto lėšos,
organizatoriai, planuodami šių lėšų naudojimą, privalo vadovautis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašu, patvirtintu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V–24 (Žin., 2011, Nr. 18-990), ir
Vyriausybės nustatytomis sporto renginių vykdymo finansinėmis normomis.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Konkreti užsienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data, transporto priemonė, laikas ir dalyvių skaičius
pranešami Lietuvos sporto federacijų sąjungai ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki atvykimo.
29. Sporto varžybų ir renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, sporto mėgėjų ir žiūrovų
saugumą sporto varžybų ar renginių metu.
___________________
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BADMINTONAS
2013 m. birželio 28-30 d.
Specializuota badmintono sporto salė,
Burių g. 5, Melnragė, Klaipėda.
Varžybos individualiosios.
Pradžia 12 val.
Dalyviai:
dalyvių amžiaus grupės (moterys ir vyrai);
jauniai iki 19 m. (gimę 1994 m. ir jaunesni);
suaugusieji 19-39 m. (gimę 1993-1974 m.);
veteranai 40+ m. (gimę 1973 m. ir vyresni).
Sistema: Vyksta visų amžiaus grupių moterų ir vyrų vienetų, dvejetų ir mišrių dvejetų varžybos. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus žaidžiama minuso arba pogrupių sistema.
Plunksninukai: žaidžiama plunksniniais kamuoliukais, kuriais aprūpina varžybų organizatoriai.
BILIARDAS
2013 m. birželio 28-30 d.
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ sporto baras „Honolulu“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda.
Biliardo klubas „BlackBall“, H. Manto g. 31, Klaipėda.
28 d. laisvos treniruotės.
29 d. 11 val. burtų traukimas „Honolulu“ sporto bare.
11:30 varžybų pradžia klubuose „Honolulu“ ir „BlackBall“.
30 d. 11 val. finalinis etapas „Honolulu“ sporto bare.
Varžybos bus vykdomos dviem etapais:
-	pirmasis etapas vyks pirmąją varžybų dieną dviejų minusų sistema. Pirmojo etapo (pliuse) bus žaidžiama iki šešių pergalių, (minuse) iki penkių pergalių.
-	antrasis etapas, į kurį pateks aštuoni stipriausieji žaidėjai, finalinę varžybų dieną - olimpine sistema.
Antrojo etapo kovos bus žaidžiamos iki septynių pergalių, finalas – iki aštuonių pergalių (pergalių
kiekis gali keistis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
Turnyro aprangos kodas: minimalūs reikalavimai – odinė avalynė (ne sportinė), vienspalvės kelnės (ne
sportinės), marškiniai su apykakle, arba polo marškinėliai.
Čempionato kovos bus filmuojamos bei transliuojamos gyvai internetu Lietuvos biliardo svetainėje
www.lbf.lt
FUTBOLAS (7X7)
2013 m. birželio 27-29 d.
Miesto centrinis stadionas ir šalia esančios dirbtinės dangos aikštelės,
Sportininkų g. 46, Klaipėda
Varžybų pradžia visas 3 dienas – nuo 10 valandos.
Futbolo varžybos bus vykdomos 3 amžiaus grupėse:
jauniai (iki 21 m.);
suaugę (nuo 21 iki 35 m.);
senjorai (virš 35 m.).
Visose amžiaus grupėse varžybos vykdomos rato sistema, kai komandos tarpusavyje susitinka po 1 kartą. Grupėse nugalėtojai ir prizininkai nustatomi susumavus surinktus taškus.
Rungtynėse komandai gali atstovauti 12 žaidėjų, įtraukti į komandos paraišką.
Komandos paraiškoje galima registruoti ne daugiau kaip 20 sportininkų ir iki 6 oficialių asmenų. Komandos privalo turėti tvarkingą aprangą.
Žaidėjų keitimų skaičius neribojamas (gali rungtyniauti visi registruoti žaidėjai).
Žaidėjai gali keistis be teisėjo leidimo, tačiau į aikštelę žaidėjas gali įbėgti tik iš jos išėjus keičiamam žaidėjui. Neteisingai atlikus keitimą, įėjusiam žaidėjui parodoma geltona kortelė.
Žaidėjas, gavęs dvi geltonas korteles vienose rungtynėse ar gavęs raudoną kortelę, šalinamas iš rungtynių be teisės jį pakeisti kitu žaidėju ir diskvalifikuojamas vienerioms rungtynėms.
Likus aikštelėje 4-iems vienos komandos žaidėjams, rungtynės nutraukiamos ir šiai komandai užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:3.
Komandų sudėtyje rungtynėse žaidžia 7 prieš 7, įskaitant vartininką, per pusę futbolo aikštės.
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lio.

Rungtynių trukmė – 2 kėliniai po 25 minutes su 10 minučių pertrauka.
Baudos ar laisvo smūgio metu priešininko komandos žaidėjai privalo būti ne arčiau kaip 5 m. nuo kamuo-

Prasižengus baudos aikštelėje, mušamas baudinys nuo 9 m. žymos.
Iš užribio kamuolys išspiriamas koja nuo linijos.
Visus ginčytinus klausimus sprendžia turnyro organizacinis komitetas.
Žaidėjai, registruoti LFF A čempionate, Dublerių ir I pirmenybėse, varžybose dalyvauti negali.
Nugalėtojų nustatymo tvarka, vykdant varžybas ratų sistema, tokia:
a)
didžiausias surinktų taškų skaičius;
b) tarpusavio rungtynių rezultatai;
c)
didesnis pergalių skaičius;
d) bendras įvarčių skaičius;
e)
didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
f)
burtai.
Už pergalę, vykdant varžybas ratų sistema, skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0
taškų. Jeigu rungtynės, kuriose būtina nustatyti nugalėtoją, pasibaigs lygiosiomis, nugalėtojui nustatyti bus
skiriami 9 m baudiniai (pirma serija – po 5 smūgius, toliau – po vieną, kol paaiškės nugalėtojas).
Varžybos vykdomos pagal organizatorių sudarytą tvarkaraštį.
GOLFAS
2013 m. birželio 28-29 d.
Golfo aikštynas „National Golf Resort“ Stančių kaimas, Kretingalės seniūnija, Klaipėdos raj.
Varžybų tvarkaraštis
(visi tvarkaraščio pakeitimai, jei tokie bus, skelbiami el. puslapyje www.nationalgolf.lt):
grupės sudaromos burtų keliu po 3-4 žaidėjus;
atvykimas, registracija abi dienas: nuo 7:00 val.;
startas: 8:00 val. po 3-4 žaidėjus nuo 1-ojo ir 10-ojo lauko. Žaidėjai išleidžiami kas 10 min.
Starto protokolai bus paskelbti dieną prieš starto dieną birželio 27-28 d.d. 18:00 val. National Golf Resort golfo klubo interneto svetainėje (www.nationalgolf.lt) bei bus galima teirautis telefonu (mob.) +370 655
22222.
FORMATAS:
varžybų rūšis: smūgio žaidimas (angl. stroke play net );
varžybų forma: individualios;
apimtis: dviejų dienų rezultatas (36 laukai);
rezultatas: grynasis (angl. net score).
ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI
I kategorija
0-18,0 hcp
vyrai
II kategorija
18,1 – 35,9 hcp
vyrai
III kategorija
0 - 18,0 hcp
moterys
IV kategorija
18,1 – 35,9 hcp
moterys
V kategorija senjorai nuo 55m
vyrai ir moterys
VI kategorija
jauniai (U23)
merginos ir vaikinai

1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta

grynasis rezultatas (angl. net score)
grynasis rezultatas (angl. net score)
grynasis rezultatas (angl. net score)
grynasis rezultatas (angl. net score)
grynasis rezultatas (angl. net score)
grynasis rezultatas (angl. net score)

KELIAUTOJŲ SPORTAS PĖSČIOMIS
2013 m. birželio 30 d.
prie Klaipėdos vasaros koncertų estrados, Liepojos g. 1, Klaipėda
Pradžia 12 val.
Varžybos komandinės. Komandą sudaro 2 dalyviai ir komandos vadovas-treneris. Rungtyniaujama poromis: 2 vyrai, 2 moterys arba mišrus dvejetas – vyras ir moteris.
Pėsčiųjų varžybos vykdomos tarp trijų amžiaus grupių: 15–17 m., 18–40 m. ir 41 m. ir vyresnių.
Dalyviai, įveikia gamtines ir dirbtines kliūtis, demonstruoja keliavimo pėsčiomis techniką, vietovėje orientuojasi kompaso ir žemėlapio pagalba.
Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal keliautojų sporto taisykles.
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Trasų aprašymai išsiunčiami komandoms, pateikusioms pirmines paraiškas.
Pastaba: varžybos vykdomos atskirose rungtyse ir tarp skirtingų amžiaus grupių, jeigu jose užsiregistruos ne mažiau kaip po 5 komandas.
KELIAUTOJŲ SPORTAS BAIDARĖMIS
2013 m. birželio 29 d. Minijos upe
Pradžia 11 val. Stalgėnų gyvenvietėje prie tilto (Plungės raj.). Finišas poilsiavietėje Žemsalis, Mardosų.
Keliautojai varžosi skirtingose rungtyse: pėsčiomis arba baidarėmis.
Varžybos – komandinės. Komandą sudaro 2 dalyviai ir komandos vadovas-treneris. Rungtyniaujama poromis: 2 vyrai, 2 moterys arba mišrus dvejetas – vyras ir moteris.
Baidarių rungtyje startuojama dvivietėmis turistinėmis baidarėmis. Rungtyniaujama tarp vyrų, moterų ir
mišrių įgulų, dviejose amžiaus grupėse: iki 50 m., 51 m. ir vyresni.
Varžybos vykdomos rali principu. Dalyviai, plaukdami upe apie 15 km, pagal laiko grafiką, suranda kontrolinius punktus krante ir įveikia gamtines kliūtis, demonstruodami irklavimo techniką slalomo vartuose bei
greičio etapuose.
Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal keliautojų sporto taisykles.
Trasų aprašymai išsiunčiami komandoms, pateikusioms pirmines paraiškas.
Pastaba: varžybos vykdomos atskirose rungtyse ir tarp skirtingų amžiaus grupių, jeigu jose užsiregistruos nemažiau kaip po 5 komandas.
KĖGLIAI (BOULINGAS)
2013 m. birželio 29 d.
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ sporto baras „Honolulu“, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda.
I varžybų etapas:
09.30 – 10:00. Dalyvių registracija;
10.00 – 12.00. I grupė. Dalyviai sužaidžia po penkias partijas;
12:30 – 14:30. II grupė. Dalyviai sužaidžia po penkias partijas;
4 geriausi jaunimo įskaitos dalyviai po I varžybų etapo patenka į finalą;
8 geriausi senjorų įskaitos dalyviai po I varžybų etapo patenka į pusfinalį;
24 geriausi suaugusių įskaitos dalyviai po I varžybų etapo, patenka į II varžybų etapą.
II varžybų etapas:
15.00 – 17.30 val.
-	Aštuntfinalis - suaugusių įskaita 13 – 24 vietos po I varžybų etapo. Į ketvirtfinalį patenka 6 geriausi
pagal dviejų partijų sumą;
-	ketvirtfinalis – suaugusių įskaita 7 – 12 po I varžybų etapo ir aštuntfinalio 6 geriausi žaidėjai. Į pusfinalį patenka 6 geriausi pagal dviejų partijų sumą;
-	pusfinalis – suaugusių įskaita 1 – 6 po I varžybų etapo ir ketvirtfinalio 6 geriausi žaidėjai. Senjorų
įskaita 1 – 8 po I varžybų etapo. Į finalą patenka po 4 geriausius pagal dviejų partijų sumą;
-	finalas – po 4 geriausius žaidėjus po pusfinalio suaugusių ir senjorų įskaitose ir po I varžybų etapo
jaunimo įskaitoje. Nugalėtojas ir prizininkai paskelbiami pagal dviejų partijų sumą.
18.00 val. nugalėtojų, prizininkų ir dalyvių apdovanojimai. Turnyro uždarymas.
KREPŠINIS
2013 m. birželio 27-30 d.
Vl. Knašiaus krepšinio mokyklos sporto salė, Dubysos g.10-2, Klaipėda
Kūno kultūros ir rekreacijos centro žaidimų sporto salė, Taikos pr. 61 a., Klaipėda
06.27 d.
Neptūno sporto salė, 13:00 iki 21:00 val.		
06.28 d.
Neptūno sporto salė, nuo 9:30 iki 18:00 val.

V. Knašiaus KM sporto salė, nuo 13:00 iki 21:00 val.
V. Knašiaus KM sporto salė, nuo 9:30 iki 18:00 val.
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06.29 d.
Neptūno sporto salė, nuo 9:30 iki 18:00 val.
06.30 d.
Neptūno sporto salė, nuo 9:30 iki 16:00 val.

V. Knašiaus KM sporto salė, nuo 9:30 iki 18:00 val.
V. Knašiaus KM sporto salė, 9:30 iki 16:00 val.

Varžybos – komandinės.
Vykdomos šių grupių varžybos:
I gr. – vaikai: 12–14 m. (mergaitės, berniukai);
I gr. – jaunučių: 15–16 m. (mergaitės, berniukai);
II gr. – jaunių: 17–18 m. (merginos, vaikinai);
III gr. – suaugusiųjų (moterys, vyrai);
IV gr. – veteranų (moterys: 35 m. ir vyresnės; vyrai 40 m. ir vyresni).
Jei bus pageidaujama, bus vykdomos šių grupių 3x3 varžybos.
Dalyvaus mažiausiai 4 kiekvienos amžiaus grupės komandos, kurios žais 1 rato sistema (visos pogrupio
komandos žaidžia tarpusavyje).
Atsižvelgiant į dalyvaujančių komandų skaičių, varžybos vykdomos vienu (finalinės) arba dviem (preliminarios ir finalinės) etapais vieno rato sistema.
Finale dalyvauja 4 pajėgiausios amžiaus grupės komandos.
Varžybos rengiamos pagal FIBA taisykles.
Komandų užimtos vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Už kiekvienas laimėtas rungtynes komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėtas rungtynes – 1 taškas, o komandai, neatvykusiai žaisti rungtynių arba palikusiai aikštę be pateisinamos priežasties nesibaigus rungtynėms, skiriama 0 taškų. Dėl komandos, neatvykusios žaisti rungtynių arba palikusios aikštę be pateisinamos priežasties nesibaigus rungtynėms,
tolesnio dalyvavimo varžybose sprendžia teisėjų kolegija.
Dviem komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama tai komandai, kurios tarpusavio rungtynių rezultatas geresnis. Jeigu šių abiejų komandų tarpusavio rungtynių rezultatai lygūs, vertinami
visi šios grupės komandų rungtynių rezultatai.
Jeigu tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos, atsižvelgiama į šių komandų tarpusavio rungtynių rezultatus. Jeigu ir tada komandų taškai lygūs, vietos nustatomos pagal jų tarpusavio metimų santykį.
Jeigu ir šiuo atveju dar lieka komandų, turinčių po lygiai taškų, klasifikuojama pagal visų rungtynių metimų
santykį.
LENGVOJI ATLETIKA
2013 m. birželio 28-29 d.
Metimai - Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46, Klaipėda, Estafetė - Atgimimo aikštėje
28 d. Centrinis stadionas, Sportininkų g. 46, Klaipėda. Pradžia 12:00.
-	disko metimas, varžybose dalyvauja vaikai pagal amžiaus grupes iki 18 metų ir veteranai 40 metų
ir vyresni;
-	ieties metimas, varžybose dalyvauja vaikai pagal amžiaus grupes iki 18 metų ir veteranai 40 metų
ir vyresni.
29 d. Atgimimo aikštė. Pradžia 14:00. Estafetės miesto gatvėmis:
varžybos- komandinės. Komandos sudėtis - 10 žmonių: 2 moterys ir 8 vyrai;
bėgimo trasa – asfaltas. Startas ir finišas Atgimimo aikštėje;
-	dalyvių amžius neribojamas. Kiekvienas dalyvis bėga 1000 m nuotolį. Iš dešimties etapų moterys
bėga IV ir VIII etapus, kitus bėgs vyrai. Kiekvieno etapo estafetės lazdelė perduodama 20 m koridoriaus ribose;
-	varžybos vykdomos keturiose grupėse: I gr.-miestai, II gr. –rajonai, III gr.- klubai, IV gr. – svečiai iš
užsienio komandų.
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ORIENTAVIMOSI SPORTAS
2013 m. birželio 29-30 d.
Klaipėdos senamiestis (birželio 29 d.)
Smiltynės skulptūrų parkas, Smiltynė, Klaipėda (birželio 30 d.)
29 d. – sprintas Klaipėdos senamiestyje (Atgimimo aikštė):
11:00–12:00 val. Atvykimas ir registracija;
12:30 val. Sprinto startas;
14:00 val. Sprinto apdovanojimai.
30 d. – vidutinė trasa Smiltynėje (Smiltynės skulptūrų parkas):
9:00–10:30 val. Atvykimas ir registracija;
11:00 val. Vidutinės trasos startas;
13:30 val. Vidutinės trasos apdovanojimai.
Varžybos individualiosios šiose amžiaus grupėse: 12 m., 14 m., 16 m., 18 m., 21 m., 35 m., 45 m., 55 m., 65 m.
Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo orientavimosi bėgte rinktinių nariai, gyvenantys Lietuvoje, varžybose
dalyvauja be konkurencijos.
PLAUKIMAS
2013 m. birželio 28-29 d.
Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29, Klaipėda
28 d. 17.00 – dalyvių registracija, 17.30 val. pramankšta, 18.00 val. – varžybų pradžia. Nuotoliai: 400 m l/st
29 d. 11.00 - dalyvių registracija, 11.30 val. pramankšta, 12.00 val. – varžybų atidarymas, 12.15 – varžybų
pradžia. Nuotoliai:
50 m l/st n (neįgaliesiems);
50 m l/st;
50 m nugara;
50 m krūtine;
50 m peteliške;
25 m l/st n (neįgaliesiems)
Varžybos individualios. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau nei 2-uose nuotoliuose varžybų dieną. Pirmųjų 3-jų vietų laimėtojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais kiekvienoje amžiaus grupėje.
Amžiaus grupės: iki 13 m., 14-20 m., 20-29 m., 30-39 m., 40-49 m., 50-59 m., 60-69 m., 70-79 m., per 80 m.
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos nacionalinės, jaunimo ir jaunių rinktinių nariai.
RIEDUČIAI
2013 m. birželio 29 d.
Miesto poilsio parkas, Klaipėda
Pradžia 12 val.
Amžiaus grupės ir nuotoliai:
jaunučiai iki 7 m. – 1 ratas (100 m);
jaunimas I nuo 8 m. iki 11 m. – 2 ratai (200 m);
jaunimas II nuo 12 m. iki 18 m. – 3 ratai (300 m);
suaugusieji nuo 19 m. – 3 ratai (300 m).
Amžiaus grupės gali būti koreguojamos po išankstinės registracijos.
Dalyviai privalo turėti savo inventorių: riedučius, šalmą, apsaugas.
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SMIGINIS (DARTS)
2013 m. birželio 29 d.
Lengvosios atletikos maniežas Taikos pr. 54 , Klaipėda
Dalyvių registracija: pradžia – 10.00 val., pabaiga – 11.00 val.
Varžybų pradžia – 11.30 val.
Visi dalyviai rungiasi žaisdami „501“ žaidimą. Vyrai ir moterys dalyvauja atskirai. Su sveikaisiais kartu dalyvauja ir neįgalieji.
Vyrai: pirmame varžybų etape dalyviai vyrai burtų būdu suskirstomi į 8 pogrupius. Dalyvių esant iki
40, pogrupyje žaidžiama 1 rato sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių esant iki 64,
pogrupyje žaidžiama 2 minusų sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių esant virš 64,
pogrupiai nesudaromi, o žaidžiama 1 minuso sistema ir visi dalyviai žaidžia iki 4 laimėtų legų iki finalo.
Moterys: Pirmame varžybų etape dalyvės moterys burtų būdu suskirstomi į 4 pogrupius. Dalyvių
esant iki 16, pogrupyje žaidžiama 1 rato sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių
esant iki 32, pogrupyje žaidžiama 2 minusų sistema ir pogrupyje visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų. Dalyvių
esant virš 32, pogrupiai nesudaromi, o žaidžiama 1 minuso sistema ir visi dalyviai žaidžia iki 3 laimėtų legų.
Žaidimas: Žaidimo pradžia – metimas 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.
Atkrintamosios: Du geriausi pogrupio žaidėjai patenka į atkrintamąsias varžybas, kur tęsia žaidimą
vieno minuso sistema. Esant vienodam rezultatui, pogrupio nugalėtojai nustatomi pagal:
1) laimėtų ir pralaimėtų legų geresnį santykį, žiūrint tarp visų pogrupio dalyvių, surinkusių vienodą taškų
skaičių;
2) 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).
Vyrų atkrintamosiose visi žaidimai iki finalo vyksta iki 4 laimėtų legų.
Vyrų finalas - iki 5 laimėtų legų.
Moterų atkrintamosiose visi žaidimai iki finalo vyksta iki 3 laimėtų legų.
Moterų finalas - iki 4 laimėtų legų.
Kitų, aukščiau nepaminėtų taisyklių, laikomasi pagal LSDF turnyrų taisykles.
STALO TENISAS
2013 m. birželio 28-30 d.
1 salė Sporto rūmų salė, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda
2 salė Etnos sporto salė, Šilutės pl. 59, Klaipėda
28 d.
11.00-14.00 – iki 16 m. – mergaitės, berniukai (vienetai) – 1 salė
11.00-14.00 – 16-18 m. – merginos, vaikinai
(vienetai) – 2 salė
16.00-18.00 – iki 16 m. – mergaitės, berniukai (dvejetai) – 1 salė
16.00-18.00 – 16-18 m. – merginos, vaikinai
(dvejetai) – 2 salė
18.00-20.00 – 55-59 m. – moterys, vyrai (vienetai, dvejetai) – 1 salė
18.00-20.00 – 60 -64 m. – moterys, vyrai (vienetai, dvejetai) – 2 salė
29 d.
11.00-13.00 – 19-29 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 1 salė
11.00-13.00 – 45-49 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 2 salė
11.00-13.00 – 50-54 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 2 salė
13.00-15.00 – 19-29 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 1 salė
13.00-15.00 – 45-49 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 2 salė
13.00-15.00 – 50-54 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 2 salė
16.00-18.00 – 65-69 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 1 salė
18.00-19.00 – 65-69 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 1 salė
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30 d.
11.00-13.00 – 30-39 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 1 salė
11.00-13.00 – 40-44 m. – moterys, vyrai (vienetai) – 1 salė
13.00-15.00 – 30-39 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 1 salė
13.00-15.00 – 40-44 m. – moterys, vyrai (dvejetai) – 1 salė
16.00-18.00 – 70-74 m. – moterys, vyrai (vienetai, dvejetai) – 1 salė
16.00-18.00 – 75-79 m. – moterys, vyrai (vienetai, dvejetai) – 1 salė
16.00-18.00 – 80 m. ir daug.-moterys, vyrai (vienetai, dvejetai) – 1 salė
Dalyviai:
- varžybose gali dalyvauti sportininkai, sutinkamai su IX Pasaulio lietuvių žaidynių nuostatais;
- sportininkai dalyvauja šiose amžiaus grupėse: iki 16, 16-18, 19-29, 30-39 m.;
- senjorai, pradedant nuo 40 m. tiek vienetų, tiek dvejetų kategorijose skirstomi į amžiaus grupes kas 5
metai: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 m. ir vyresni;
- už dalyvių iki 30 m. atranką atsakinga LSTA trenerių taryba, nuo 30 m.- Respublikos veteranų taryba;
- visose amžiaus grupėse iki 40 metų gali žaisti iki 12 žaidėjų iš Lietuvos. Visose amžiaus grupėse nuo 40
metų gali žaisti iki 6 žaidėjų iš Lietuvos. Dalyviai iš užsienio paskirstomi papildomai;
- į pirmas dvi amžiaus grupes žaidėjai patenka pagal Respublikos reitingą. Trečioje grupėje – pagal Respublikos reitingą. bet negali dalyvauti pirmojo penkiasdešimtuko žaidėjai. Nuo 30 m. ir vyresni žaidėjai patenka
pagal veteranų čempionato rezultatus;
- žaidžiama pagal ITTF taisykles.
Varžybų programa:
- pirmos dvi dalyvių grupės vienetų kategorijoje žaidžia dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu,
iki 3 laimėtų setų;
- 19-29 ir 30-39 amžiaus grupės vienetų kategorijoje žaidžia vieno minuso sistema su visų vietų išaiškinimu, iki 3 laimėtų setų;
- dalyviai iki 40 metų vyrų ir moterų dvejetų rungtyse skirstomi į du pogrupius po 3 poras. Pogrupiuose
užėmę 1 vietas, susitinka dėl 1-2 vietos, užėmę 2 vietas, susitinka dėl 3-4 vietos, užėmę 3 vietas, susitinka dėl
5-6 vietos. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų;
- dalyviai iki 40 metų mišraus dvejeto rungtyje žaidžia dviejų minusų sistema. Po antro pralaimėjimo
dalyviai iškrenta ir toliau rungtyje nedalyvauja. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų;
- senjorai (viš 40 m.) vienetų kategorijoje skirstomi į amžiaus grupes kas 5 m. po 6 žaidėjus, kurie žaidžia
ratų sistema iki 2 laimėtų setų;
- senjorų vyrų ir moterų dvejetų kategorijoje kiekvienoje amžiaus grupėje (pvz., 50-55 m.) žaidžia 3 poros. Jos žaidžia tarpusavyje ratų sistema iki 3 laimėtų setų;
- senjorų mišrių dvejetų kategorijoje (6 poros kiekvienoje amžiaus grupėje) žaidžiama ratų sistema iki 2
lamėtų setų;
- jeigu vyresnio amžiaus senjorų grupėje yra 3 ar mažiau sportininkų, jie gali būti prijungti prie kitos amžiaus grupės, tačiau apdovanojami pagal savo amžiaus grupės rezultatus. Jeigu grupėje yra 4, 5 žaidėjai, jie
žaidžia ratų sistema iki 3 laimėtų setų, jei 6, 7 ar 8 – ratų sistema iki 2 laimėtų setų.
SPORTINĖ ŽŪKLĖ
2013 m. birželio 29 d.
Krantinė nuo perkėlos link Jūrų muziejaus, Smiltynė, Klaipėda
Varžybas rengia LSŽF, vykdo patvirtinta teisėjų kolegija ir sportinės žūklės klubas „PYLA“. Varžybos vykdomos remiantis šiais nuostatais, Lietuvos sportinės žūklės klubų lygos „Plūdinės žūklės taisyklėmis“ ir galiojančiomis FIPS ed taisyklėmis.
Dalyviai. Varžybos asmeninės, vykdomos vyrų, moterų ir jaunimo (iki 18 metų) grupėse.
Meškeriojama viena plūdine meškere.
Apdovanojimas. Pirmos-trečios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir garbės raštais.
Atskiru prizu apdovanojamas sportininkas sugavęs didžiausią žuvį.
Iki 10.00 atvykimas, dalyvių registracija;
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10.00-11.30 burtų traukimas;
11.45 varžybų atidarymas;
12.25 pirmas signalas – įėjimas į sektorius;
12.30 antras signalas – varžybų pradžia;
16.25 trečias signalas – 5 min. iki varžybų pabaigos;
16.30 ketvirtas signalas – varžybų pabaiga;
17.00 rezultatų skelbimas, dalyvių apdovanojimas.
Sportininkas, atvykęs į varžybų vietą, privalo atvykti pas varžybų organizatorius ir patvirtinti savo dalyvavimą, išklausyti instruktažą, pasirašyti.
ŠAUDYMAS (PNEUMATINIS)
2013 m. birželio 28-29 d. Danės g. 19, Klaipėda
Varžybos vykdomos pagal amžiaus grupes:
40 m. ir jaunesni;
41 – 54 m.;
veteranai 55-64 m.;
veteranai 64 m. ir daugiau.
Programa:
28 d. nuo 10:00 val. 40 m. ir jaunesnių grupės varžybos.
29 d. nuo 10:00 val. 41 – 54 m.; veteranai 55-64 m.; veteranai 64 m. ir daugiau.
Varžybos vykdomos:
10 m vyrai – šautuvu 60 šūvių, vyresni 40 šūvių ir vyriausi 30 šūvių;
10 m moterys – pistoletu 40 šūvių, vyresnės 30 šūvių ir vyriausios 20 šūvių;
10 m moterys – šautuvu 40 šūvių, vyresnės 30šūvių ir vyriausios 20 šūvių;
10 m vyrai – pistoletu 60 šūvių, vyresni 40 šūvių ir vyriausi 30 šūvių;
Vykdomos šių grupių varžybos: įskaita iki 40 metų, absoliuti įskaita – be amžiaus apribojimų, veteranų
(55-64 m. bei 65 m. ir daugiau).
Lietuvos sportininkams esant reikalui bus vykdomos atrankos varžybos.
ŠAUDYMAS IŠ LANKO
2013 m. birželio28-30 d.
Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13, Kuršių nerija
28 d. Oficiali treniruotė 17-20 val.
29 d. 10 val. I grupė - olimpiniai lankai 70m Round ir skriemuliniai lankai 50m Round. 15 val. II grupė - paprasti lankai 20/30m Round ir tradiciniai lankai 30m Round.
30 d. 10 val. atkrentamosios varžybos, finalai visos grupės.
Varžybos individualios ir komandinės.
Komandos sudaromos iš 3-jų to pačio lanko tipo, tos pačios šalies (klubo) lankininkų
Varžybų laikas priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir bus paskelbtas po registracijos.
Šaudymo grupės:
- moterys olimpiniai lankai;		
- vyrai olimpiniai lankai;
- moterys skriemuliniai lankai;
- vyrai skriemuliniai lankai;
- moterys paprasti lankai;		
- vyrai paprasti lankai;
- moterys tradiciniai lankai;		
- vyrai tradiciniai lankai.
Grupės sudaromos jei yra 4 ir daugiau dalyvių.
ŠAŠKĖS
2013 m. birželio 29-30 d.
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54, Klaipėda
29 d. – paprastosios „64“ šaškės. Pradžia 11 val.
30 d. – tarptautinės šaškės „100“. Pradžia 10 val.
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Žaidžiami du turnyrai – šveicariška sistema – 9 turai (visi dalyvauja bendrai su atskira įskaita moterims ir
vyrams pagal šias kategorijas):
1.
vaikai iki 10 m. (berniukai ir mergaitės);
2.
jaunučiai iki 13 m. (berniukai ir mergaitės);
3.
jauniai iki 16 m. (berniukai ir mergaitės);
4.
jaunimas iki 19 m. (vaikinai ir merginos);
5.
suaugusieji (vyrai ir moterys);
6.
veteranai 50m. ir vyresni (vyrai ir moterys).
Apdovanojami kiekvienos grupės 1-3 vietas užėmę sportininkai
ŠACHMATAI
2013 m. birželio 29-30 d.
Viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijų centras, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda
Dalyvių registracija 29 d. nuo 11.00 iki 13.00 val.
Varžybų pradžia: 29 d.14.00 val., 30 d. 10.00 val.
Varžybos – individualiosios.
Finalinės varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko
kontrolė – 25 min. plius 10 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą. Zoninėse varžybose gali būti skirtinga greitųjų
šachmatų laiko kontrolė.
Varžybose gali dalyvauti sportininkai, kurie atitinka bendrųjų 2013 m. IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių
nuostatų reikalavimus. Į finalinį etapą kviečiami:
1) 22 užsienio lietuvių kilmės šachmatininkai;
2) 2013 m. šių Lietuvos šachmatų čempionatų prizininkai: po 3 vaikų (berniukų ir mergaičių iki 10 metų);
po 3 jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 12 metų); po 3 jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 metų); po 3 jaunių
(vaikinų ir merginų iki 16 metų); po 3 jaunių (vaikinų ir merginų iki 18 metų); po 3 jaunimo (vaikinų ir merginų
iki 20 metų); po 3 suaugusiųjų (vyrai ir moterys, amžius neribojamas). 16 dalyvių iš zoninių varžybų.
Sportininkai savo dalyvavimą finalinėse varžybose turi patvirtinti ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 11 d.
Varžybų nugalėtoju tampa dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Jei taškų surenkama po lygiai, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (media, atmetus blogiausią varžovo rezultatą);
2) Buchholco koeficientas;
3) progreso koeficientas;
4) pergalių skaičius;
5) tarpusavio žaibo partija (baltiesiems skiriama 5 min., juodiesiems 4 min., lygiųjų atveju aukštesnė vieta
atitenka žaidėjui, žaidusiam juodaisiais, taikoma tik 1–3 vietų nustatymui).
Taip pat vykdoma jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 m.), jaunių (vaikinų ir merginų iki 18 metų), jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų) ir moterų rezultatų įskaita.
ŠIAURIETIŠKASIS ĖJIMAS (NORDIC WALKING)
2013 m. birželio 29 d.
prie Klaipėdos vasaros koncertų estrados, Liepojos g. 1, Klaipėda
Pradžia 10 val.
Dalyvavimas individualus, neribojant amžiaus.
Inventorius: sportinė apranga ir specialios šiaurietiškojo vaikščiojimo lazdos (užsieniečiams lazdas parūpins organizatoriai).
Programa: valandos trukmės mokomieji pratimai ir 5 km pažintinis žygis.
Visi dalyviai apdovanojami atributika.
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TENISAS
2013 m. birželio 28-30 d.
Šv. Pranciškaus Azyžiečio vienuolyno „Vilties“ teniso aikštynas (6 aikštės), Savanorių g. 4,
Vaikų teniso klubo „TennisStar“ aikštynas (3 aikštės), S. Daukanto g. 5
28 d. 9:00 – 10:00 – dalyvių akreditacija. Vienuolyno teniso aikštynas „Viltis“, 10:00 – atidarymo ceremonija. Varžybų pradžia:
10:30 – vyrai (visos amžiaus grupės, vienetai) – teniso aikštynas „ Viltis“;
11:00 – moterys (visos amžiaus grupės, vienetai ir dvejetai) – teniso aikštynas „Tennis Star“.
29 d. 9:00 - vyrai (visos amžiaus grupės, vienetai ir dvejetai)– teniso aikštynas „ Viltis“, 9:00 – moterys
(visos amžiaus grupės, vienetai ir dvejetai) – teniso aikštynas „Tennis Star“.
30 d. 9:00 - vyrai (visos amžiaus grupės, vienetai ir dvejetai)– teniso aikštynas „ Viltis“, 9:00 – moterys
(visos amžiaus grupės, vienetai ir dvejetai) – teniso aikštynas „Tennis Star“.
Dalyviai:
tik teniso mėgėjai, nedalyvaujantys profesionaliame tenise, nežaidžiantys savo šalių nacionaliniuose čempionatuose, ATP, WTA ir kituose ITF profesionalų turnyruose paskutinius 5 metus.
moterys: vienetai: 20-29 m., 30-39 m., 40-49 m., 50 m. ir vyresnės.
		
dvejetai: 2 gr. - iki 80 m. (poros žaidėjų suminis amžius) ir virš 80 m.
vyrai: vienetai: 25-34 m., 35-44 m., 45-54 m., 55 m.+
		
dvejetai: 3 gr. - iki 80 m. (poros žaidėjų suminis amžius), 80 m. ir vyresni, 110 m. ir vyresni.
visų amžiaus grupių dalyvių skaičius bus nustatomas po užsienio šalių sportininkų registracijos, bet
lentelės bus sudaromos, ne didesnės nei 8 dalyvių. Kiekvienoje amžiaus grupės lentelėje turi būti nemažiau
kaip 1/3 užsienio šalių dalyvių. Jei užsiregistruos mažiau, grupės bus sujungiamos. Kiti dalyviai (Lietuvos gyventojai) registruosis pagal LTS nustatytą registravimosi į turnyrus tvarką, paskelbtą www.tennis.lt iki 2013
birželio 10d. Užsienio šalių tenisininkai registruojami be apribojimų, pagal LSFS pateiktas individualias paraiškas iki 2013 birželio 01 d.
Varžybų vykdymo tvarka bus nustatyta po dalyvių registracijos. Kiekvienas dalyvis sužais nemažiau kaip
2-as vienetų ir 1-as dvejetų varžybas.
Apdovanojimas. I-III vietų laimėtojams įteikiami PLSŽ medaliai ir diplomai.
Aikštynai – atviri (outside). Danga – gruntas (red clay).
Kamuoliai – bus patikslinta.
Varžybų organizatoriams paliekama teisė koreguoti grupių amžių, varžybų sistemą priklausomai nuo
užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, oro sąlygų ir kt.
Visa turnyro informacija www.tennis.lt
TINKLINIS (SALĖS)
22013 m. birželio 28-30 d.
Specializuota tinklinio sporto salė, Pilies g. 4, Klaipėda
28 d. 				
14.00 val. moterys			
15.30 val. moterys			
17.00 val. vyrai			
18.30 val. vyrai			

29 d. 			
11.00 val. moterys 		
12.30 val. moterys		
14.00 val. vyrai		
16.30 val. vyrai		

30 d.
11.00 val. moterys
12.30 val. moterys
14.00 val. vyrai
16.30 val. vyrai

Varžybos – komandinės
Vykdomos moterų ir vyrų varžybos. Komandos sudėtis – 12 žaidėjų ir treneris ir vadovas.
Priklausomai nuo užsienio komandų skaičiaus, finaliniame etape dalyvaus 4 (dalyvaujant vienai užsienio
lietuvių komandai) ar 6 (dalyvaujant 2-3 užsienio lietuvių komandoms) moterų ir vyrų komandos. Lietuvos
komandas atrenka Lietuvos tinklinio federacija.
Varžybos vykdomos vieno rato sistema. Už laimėjimą skiriami 2, pralaimėjimą – 1, neatvykimą – 0 taškų.
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Laimi komanda, surinkusi daugiau taškų. Surinkus vienodą taškų skaičių lemia: geresnis laimėtų ir pralaimėtų setų santykis tarp visų grupės komandų, laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis.
Varžybos vykdomos pagal FIVB taisykles.
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos aukščiausios lygos vyrų ir moterų bei merginų ir vaikinų jaunimo ir
jaunių čempionatuose dalyvaujančios komandos ir žaidėjai (registruoti čempionatų varžybų protokoluose).
TINKLINIS (PAPLŪDIMIO)
2013 m. birželio 29-30 d.
Melnragės (antros) paplūdimys - 3 aikštelės
ir prie Šv. Pranciškaus onkologinės pagalbos centro parke už miesto ligoninių komplekso,
Savanorių g. 4, Klaipėda
Varžybų pradžia birželio 29 d. ir 30 d. 10.00 val.
Komandų registracija varžybų vietose birželio 29 d nuo 9.00 iki 9.45.
Varžybos komandinės.Vykdomos moterų ir vyrų varžybos. Komandos sudėtis: 2 žaidėjai ir vadovas. Jei
dalyvauja iki 16 komandų, varžybos vykdomos dviejų minusų sistema, jei daugiau kaip 16 komandų, jos skirstomos į 4 arba 6 pogrupius. Pogrupiuose varžybos vykdomos vieno rato sistema. Aukštesnę vietą laimi komanda, turinti daugiau taškų. Surinkus vienodą taškų skaičių lemia: geresnis laimėtų ir pralaimėtų setų santykis
tarp grupės komandų, laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykis. Pirmąsias vietas užėmusios komandos
vieno minuso sistema žaidžia dėl 1-(4-6)vietų, užėmusios antrąsias – dėl 5(7)-8(12) ir t. t. Varžybos vykdomos
pagal FIVB taisykles.
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos aukščiausios lygos ir Jaunimo U18 ir U16 paplūdimio tinklinio čempionatuose dalyvaujančios komandos ar žaidėjai.
VARŽYBŲ PROGRAMA NEĮGALIESIEMS
BOČIA
2013 birželio 29-30 d.
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54, Klaipėda
Pradžia 29 d. 12 val.
Pradžia 30 d. 10 val.
Žaidynėse dalyvauja neįgalūs sportininkai su fizine (29-30 d.) ir su intelekto negalia (atskirai, 29 d.).
Varžybos komandinės. Komandos gali būti mišrios. Amžius neribojamas. Komandos sudėtyje 4 žaidėjai.
Varžybų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvaujančių komandų skaičių. Žaidynių
dalyviai susitikimo metu privalo sėdėti. Varžybos vykdomos dvi dienas.
PLAUKIMAS (KARTU SU SVEIKAISIAIS)
2013 m. birželio 29 d.
Baseinas „Gintaras“, S. Daukanto g. 29, Klaipėda
Amžius neribojamas.
Varžybos individualios.
Varžybos vykdomos vieną dieną.
TINKLINIS (PAPLŪDIMIO)
2013 m. birželio 29-30 d.
Melnragės (antros) paplūdimys - 3 aikštelės
Pradžia 29 d. 12 val.
Pradžia 30 d. 10 val.
Varžybos komandinės. Komandos mišrios. Amžius neribojamas. Komandos sudėtyje 3 žaidėjai ir vadovas. Varžybų vykdymo sistemą nustato teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvaujančių komandų skaičių. Varžybos vykdomos dvi dienas Melnragės antrame paplūdimyje.
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SMIGINIS
2013 birželio 30 d.
Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54, Klaipėda
Pradžia 30 d. 11 val.
Visi dalyviai rungiasi žaisdami „501“ žaidimą. Žaidynėse dalyvauja neįgalūs sportininkai su fizine negalia.
Amžius neribojamas. Varžybos individualios kartu vyrai ir moterys. Varžybos pravedamos atskirai stovint ir
sėdint (vežimėlininkai). Varžybos vykdomos vieną dieną.
___________________
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Klaipėdos istorija

Pilies ir miesto įkūrimą lėmė 1252 rugpjūčio 1 d. „Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino sudaryta sutartis apie
Memelburgo pilies statybą“.
XVI a. Klaipėdos pilis buvo rekonstruota į bastėjinio tipo pilį, o miestas persikėlė į naują vietą - dabartinio
senamiesčio teritoriją, kaip rašo šaltiniai į „naujojo miesto salą“. Sala buvo suformuota iškasus naują Danės
atšaką, apjuosusią kuriamą miestą iš šiaures pusės. Tai dabartinė Danės upė. Tuo tarpu iš rytų ir pietų šia salą
saugojo natūrali Danės vaga, pratekėjusi dabartinės Didžiosios Vandens gatvės vietoje.
Naujajame mieste buvo užstatyta apie 100 sklypų kur gyveno 500-600 žmonių. Tuomet senamiestis ir
įgavo taisyklingą gatvių tinklą ir mažu kvartalėlių struktūrą.
XVI a. pirmoje pusėje Klaipėdoje pradėti statyti jūriniai prekybiniai laivai, miestui suteikta prekybos privilegija ir įkurta pirklių gildija, kūrėsi amatininkų cechai. Taip Klaipėda pradeda pamažu keisti savo specifiką iš
tvirtovės į jūrinės prekybos ir amatų centrą.
XVII a. miesto-tvirtovės stiprinimo darbai buvo tęsiami, dar kartą rekonstruota pilis, o visas miestas apjuostas bastioniniais įtvirtinimais.
Miesto vystymąsi pristabdė Didysis gaisras smarkiai nusiaubęs miestą 1854 metais. Šis gaisras sunaikino
baroko, klasicizmo bruožus turėjusį miestą, kuris buvo atkurtas jau XIX a. antroje pusėje-XX a. pradžioje dominavusia istorizmo, jugendo, moderno stilistika.
Svarbus Klaipėdos istorinis faktas - laikinosios Prūsijos sostinės statusas. 1806 metais, kuomet prancūzai
nugalėjo Prūsijos armiją, valstybės sostinė iš Berlyno buvo perkelta į Klaipėdą. Prūsijos karalius Fr. Vilhelmas
III, karalienė Luizė kartu su šeima ir vyriausybe apsistojo Klaipėdoje. Karališkoji šeima įsikūrė pirklio Consentijaus name (vėliau - magistrato pastatas).
Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą ir Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo pasinaudota susiklosčiusia palankia geopolitine situacija prijungti Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. 1923 m. sausio
15d. Lietuvos savanoriai, remiami Klaipėdos krašto žmonių užemė Klaipėdą. Deja, 1939 kovo 22 d. į Klaipėdą
atplaukusi Vokietijos karinių laivų grupė su A. Hitleriu priešakyje vėl reiškė Klaipėdos prijungimą prie Vokietijos.
Antrojo pasaulinio karo pasekmės miestui buvo katastrofiškos. Apgriauta ir sugriauta didžioji dalis pastatų, 1945 m. mieste faktiškai nebeliko vietinių gyventojų.
Po karo kelis dešimtmečius miestas vystėsi kaip uždaras, pramoninis - jūrinis miestas. Per paskutiniuosius XX a. dešimtmečius miestas iš pramoninio centro pasuko nauja kultūros, senojo paveldo puoselėjimo,
aukštųjų mokyklų steigimo ir vystymo kryptimi. Tokį mes jį matome šiandien. Miestą su sparčiai augančia
pramone, jaunatvišku universitetu, didžiuliu kultūriniu potencialu, atvirais įvairioms nuomonėms žmonėmis.
Šiandien Klaipėda - trečias pagal dydį (apie 200 tūkst. gyventojų) ir antras pagal ekonomikos plėtrą Lietuvos
miestas.
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Ambasadų kontaktai
Airijos ambasada
Gedimino pr. 1, LT-01103 Vilnius
Telefonas: + 370 5 2629460
E-paštas: vilniusembassy@dfa.ie
Interneto svetainė: http://www.embassyofireland.lt
Australijos ambasada
3rd Floor, Nautilus Building, ul. Nowogrodzka 11,
Warsaw, Poland
Telefonas: +48 22 5213444
E-paštas: ambasada.australia@dfat.gov.au
Interneto svetainė:
http://www.australia.pl/wsawpolski/home.html
Australijos konsulatas Vilniuje
Vilniaus g. 23, LT- 01119 Vilnius
Telefonas: (370 5) 212 33 69
E-paštas: australia@consulate.lt
Baltarusijos Respublikos ambasada
Mindaugo g. 13, LT - 03225 Vilnius
Telefonas: (370 5) 266 22 00, (370 5) 266 22 11
E-paštas: lithuania.emb@mfa.gov.by
Interneto svetainė:
http://www.lithuania.belembassy.org/
Danijos Karalystės ambasada
T. Kosciuškos g. 36, LT - 01100 Vilnius
Telefonas: (370 5) 264 87 60
E-paštas: vnoamb@um.dk
Interneto svetainė: http://www.ambvilnius.um.dk

Lenkijos Respublikos ambasada
Smėlio g. 20 A, LT - 10323 Vilnius
Telefonas: (370 5) 270 90 01, (370 5) 270 90 02, (370 5)
270 90 03, (370 5) 270 90 04
E-paštas: wilno.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
wilno.amb.wk@msz.gov.pl
Interneto svetainė: http://www.wilno.msz.gov.pl
Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ambasada
ul. Sloneczna 15, 00-789 Warszawa, Poland
Telefonas: 0048 22 507 86 50
E-paštas: varsovie.amb@mae.etat.lu
Nyderlandų Karalystės ambasada
T. Kosciuškos g. 36, LT-01100 Vilnius
Telefonas: +370 5 2104620
Interneto svetainė: http://lithuania.nlembassy.org/
Norvegijos Karalystės ambasada
K. Kalinausko g. 24, LT - 03107 Vilnius
Telefonas: (370 5) 261 00 00
E-paštas: emb.vilnius@mfa.no
Interneto svetainė: http://www.norvegija.lt
Prancūzijos Respublikos ambasada
Švarco g. 1, LT - 01131 Vilnius
Telefonas: (370 5) 219 96 00
E-paštas: ambafrance.vilnius@diplomatie.gouv.fr
Interneto svetainė: http://www.ambafrance-lt.org

Estijos Respublikos ambasada
A. Mickevičiaus g. 4 A, LT - 08119 Vilnius
Telefonas: (370 5) 278 02 00
E-paštas: sekretar@estemb.lt
Interneto svetainė: http://www.estemb.lt

Rusijos Federacijos ambasada
Latvių g. 53, LT - 08113 Vilnius
Telefonas: (370 5) 272 17 63, (370 5) 272 33 48, (370 5)
272 33 21, (370 5) 272 38 93
E-paštas: post@rusemb.lt, kolatvu@rusemb.lt
Interneto svetainė: http://www.lithuania.mid.ru

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada
Akmenų g. 6, LT - 03106 Vilnius
Telefonas: (370 5) 266 55 00
E-paštas: WebEmailVilnius@state.gov
Interneto svetainė: http://vilnius.usembassy.gov

Suomijos Respublikos ambasada
K. Kalinausko g. 24, LT - 03107 Vilnius
Telefonas: (370 5) 266 80 10
E-paštas: sanomat.vil@formin.fi
Interneto svetainė: http://www.finland.lt

Jungtinės Karalystės ambasada
Antakalnio g. 2, LT- 10308 Vilnius
Telefonas: (370 5) 246 29 00
E-paštas: be-vilnius@britain.lt
Interneto svetainė:
http://www.ukinlithuania.fco.gov.uk

Švedijos Karalystės ambasada
Didžioji g. 16, LT- 01128 Vilnius
Telefonas: (370 5) 268 50 10
E-paštas: ambassaden.vilnius@gov.se
Interneto svetainė:
http://www.swedenabroad.com/vilnius

Kanados ambasada
Business Centre 2000, Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius
Telefonas: (370 5) 249 09 50
E-paštas: Vilnius@canada.lt
Interneto svetainė: http://www.canada.lt/

Šveicarijos Konfederacijos ambasada
Elizabetes iela 2, World Trade Centre, 3rd fl.,
LV-1340 Riga, Latvia
Telefonas: (+371 67) 33 83 51, (+371 67) 33 83 52
E-paštas: rig.vertretung@eda.admin.ch
Šveicarijos Konfederacijos generalinis konsulatas
Vilniuje
Lvovo 25, LT-09320 Vilnius
Telefonas: (370 5) 203 29 69
E-paštas: Vilnius@honrep.ch
Interneto svetainė: http://www.eda.admin.ch/riga

Kipro Respublikos ambasada
ul. Pilicka 4, 02-629 Warsaw, Poland
Telefonas: (48 22) 844 45 77
E-paštas: ambasada@ambcypr.pl
Interneto svetainė:
http://www.mfa.gov.cy/embassywarsaw
Latvijos Respublikos ambasada
M.K. Čiurlionio g. 76, LT - 03100 Vilnius
Telefonas: (370 5) 213 12 60, (370 5) 213 12 20
E-paštas: embassy.lithuania@mfa.gov.lv
Interneto svetainė: http://www.latvia.lt

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada
Z. Sierakausko g. 24, LT - 03105 Vilnius
Telefonas: (370 5) 210 64 00
E-paštas: info@wilna.diplo.de
Interneto svetainė: http://www.wilna.diplo.de
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