
      Nuostatai patvirtinti  2008 m. gruodžio 9 d. 
                                            Darbo grupės nutarimu Nr. 1 

 

 
                                                                                         

2009 METŲ VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ   
B E N D R I E J I    N U O S T A T A I 

                                                                                                                
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. VIII 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 skiriamos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui ir „Vilnius – Europos kultūros 
sostinė 2009“ paminėjimui. 

                                              
II.  ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
3. PLSŽ tikslas − tęsti tautinio bendravimo, jaunosios lietuvių kartos lietuvybės išsaugojimo 

tradiciją ir gražiai paminėti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.  
4. PLSŽ  uždaviniai: 
4.1. padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, 

puoselėti sporto tradicijas, ugdyti pilietiškumą; 
4.2. per sportą siekti glaudesnio pasaulio lietuvių bendradarbiavimo, gyvenančių užsienyje  

tautiečių lietuvybės išsaugojimo; 
4.3. plėtoti tautos sveikatą stiprinantį sportą – sportą visiems; 
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 Prezidentas, o vadovauja Lietuvos Respublikos 

Ministro pirmininko  patvirtinta Darbo grupė (toliau – Darbo grupė).  
6. Praktinius pasirengimo PLSŽ ir jų vykdymo klausimus sprendžia Darbo grupės sudarytas 

direktoratas.  
7. Tiesiogiai PLSŽ varžybas vykdo sporto šakų ir sporto visiems federacijų, asociacijų, 

sąjungų sudarytos teisėjų kolegijos. 
8. PLSŽ vykdomos atrankos ir  finalinės varžybos: 
8.1. atrankos varžybos vykdomos iki 2009 m. birželio mėn. 15 d., jas vykdo  sporto šakų 

federacijos kartu su  savivaldybių sporto padaliniais; 
8.2. finalinės varžybos vykdomos 2009 m. birželio 25–28 d., jas organizuoja Darbo grupė  

kartu su  Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 
tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas 
visiems”, Lietuvos aeroklubu bei  kitomis kūno kultūros ir sporto organizacijomis.  

9. PLSŽ iškilmingas atidarymas – 2009 m. birželio mėn. 27 d. 20.00 val. Kalnų parke, 
Vilniuje.  
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IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ  VYKDYMO SĄLYGOS 
 

10. PLSŽ gali dalyvauti neprofesionaliojo sporto atstovai − bet kokio amžiaus lietuviai, 
mišrių šeimų atstovai iš visų pasaulio žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs žmonės, 
pageidaujantys pagal savo sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos žaidynių programoje numatytos 
sporto šakos varžybose. 

11. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet 
žaidžiančių jų sporto klubų komandose.  

12. Dalyvių skaičius ir amžius nurodomas atskirų sporto šakų varžybų nuostatuose, kuriuos 
patvirtina federacijos.  

13. Individualios ir komandinės varžybos vykdomos pagal galiojančias nacionalines  sporto 
šakų  taisykles, vadovaujantis atskirų sporto šakų, sporto visiems varžybų nuostatais.  

14. Varžybose dalyvaujantys sportininkai turi turėti gydytojo leidimą sportuoti. PLSŽ  
dalyviai, atvykę iš kitų valstybių, turi turėti sveikatos draudimą. 

15. Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus grupes atrenka atitinkamas varžybas 
vykdančios sporto organizacijos, sporto šakų federacijos, jos numato ir varžybų sistemą, kuri 
pateikiama sporto šakos varžybų nuostatuose.  

16. Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų principas netaikomas, jie dalyvauja 
finalinėse varžybose.  

17. Per  PLSŽ renginius organizatoriams gali talkinti savanoriai. 
 

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA 
          18.    PLSŽ programą sudaro: 

       18.1. PLSŽ atidarymas, aviacijos sporto šakų atstovų pasirodymai, bėgimas ir ugnies 
nešimas „Aplink  Lietuvą“;    

                      18.2. Sporto šakų varžybos: 
18.2.1.  Badmintonas   
18.2.2.  Biliardas    
18.2.3.  Estafetinis bėgimas 

          18.2.4.  Futbolas         
18.2.5.  Golfas     
18.2.6.  Greitasis čiuožimas riedučiais 

          18.2.7.  Kalnų slidinėjimas 
          18.2.8.  Keliautojų sportas 
         18.2.9.  Kėgliai (Boulingas)   

18.2.10. Krepšinis 
          18.2.11. Lietuviškas ritinys 
       18.2.12. Lietuviškas  Hel-pongas (Smūgiavimas į taikinį) 
       18.2.13. Regbis  
     18.2.14. Ringas  
    18.2.15. Orientavimosi sportas   

18.2.16. Paplūdimio tinklinis   
18.2.17. Plaukimas 
18.2.18. Smiginis (Darts)   
18.2.19. Stalo tenisas   
18.2.20. Sportinė žūklė 

      18.2.21. Šaudymas 
    18.2.22. Šaškės 

18.2.23. Šachmatai   
18.2.24. Šiaurietiškasis vaikščiojimas (Nordic walking)   
18.2.25. Tenisas 
18.2.26. Tinklinis 

                  18.3. PLSŽ kultūrinė programa, uždarymas 
                  18.4. Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų ir Lietuvos centrinių sporto organizacijų 
vadovų  forumas.                               
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VI.  ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

19. PLSŽ individualiųjų ir komandinių varžybų įvairių rungčių kiekvienos amžiaus grupės 
nugalėtojai ir prizininkai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų nuostatais.  

20. Finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais 
ir diplomais. 

21. Darbo grupė visiems oficialiems PLSŽ dalyviams (sportininkams, vadovams, 
treneriams, teisėjams, gydytojams, organizatoriams ir kitam pagalbiniam personalui bei rėmėjams) 
įteikia specialius žaidynių sportinius marškinėlius. 

22. Sporto šakų federacijos, sporto visiems organizacijos, savivaldybių administracijos, kitos 
organizacijos bei rėmėjai gali numatyti papildomus prizus ir apdovanojimus.  

 
VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 
23. Užsienyje gyvenančių  lietuvių sporto organizacijos, bendruomenės  ir Lietuvos sporto 

organizacijos pirmines paraiškas (1 priedas) pateikia Kūno kultūros ir sporto departamentui prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  (Žemaitės g.  6, Vilnius,  LT-03117,  Lietuva)    iki    2009 m.  
kovo 1 d., o galutines vardines paraiškas (2 priedas)  ir specialią anketą akreditacijai (3 priedas)   – 
iki 2009 m. birželio 1 d. 

 
VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 
24. PLSŽ atidarymo sporto šventėje dalyvauja užsienio ir Lietuvos Respublikos sportininkų 

delegacijos, vilkinčios paradine arba sportine apranga,  su savo sporto organizacijų vėliavomis. 
25. Organizatoriai  apmoka: 
25.1 PLSŽ finalinių varžybų organizavimo išlaidas: apdovanojimų, teisėjavimo, sporto 

bazių nuomos, transporto; 
25.2. Lietuvos Respublikos sportininkų, teisėjų ir juos lydinčio personalo  maitinimo ir 

nakvynės išlaidas varžybų dienomis.  Sporto varžybų, vykdomų vieną dieną, apmokamos tik 
teisėjavimo  ir sporto bazių nuomos išlaidos; 

25.3. Užsienio šalių lietuviams sportininkams nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos 
vieną dieną iki varžybų pradžios, varžybų  dienomis ir  vieną dieną po varžybų.  

26. Kelionės išlaidos apmokamos komandiruojančios organizacijos, užsienio šalių 
delegacijos taip pat atvyksta ir išvyksta savo sąskaita.  

27. Atrankos varžybų išlaidas apmoka  sporto federacijos ir savivaldybės. 
28. Jeigu PLSŽ organizuoti naudojamos Kūno kultūros ir sporto departamento skirtos 

valstybės biudžeto lėšos, organizatoriai, planuodami šių lėšų naudojimą, privalo vadovautis 
Vyriausybės nustatytomis sporto renginių vykdymo finansinėmis normomis.  

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
29. Konkreti užsienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data, transporto priemonė, laikas bei 

dalyvių skaičius pranešami Darbo grupės  direktoratui ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki atvykimo. 
30. Sporto varžybų ir renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, sporto 

mėgėjų ir žiūrovų saugumą sporto varžybų ar renginių metu.  
 

 
 _________________ 
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VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 
SPORTO ŠAKŲ   N U O S T A T A I   

 
AVIACIJOS SPORTAS 

Parodomosios varžybos žaidynių atidarymo metu, Kalnų parkas 
       

Aviamodeliai – radijo bangomis valdomi akrobatiniai skrydžiai. 
Motoskraidyklės, motoparasparniai – grupiniai skrydžiai. 
Parašiutininkai – grupiniai šuoliai. 
Akrobatinai skraidymai – grupinis aukštasis pilotažas. 

 
                                         BADMINTONAS 
                                       2009 m. birželio 26–28 d. 

               Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos sporto salė, Šilo g. 5 A, Vilnius 
Varžybos − individualiosios. 
Dalyvių amžiaus grupės (moterys ir vyrai): 
            jauniai – iki 19 m. (gimę 1990 m. ir jaunesni); 
            suaugusieji – 19−40 m. (gimę 1989−1968 m.); 
            veteranai – per 40 m. (gimę 1967 m. ir vyresni). 
Visų amžiaus grupių vyksta moterų ir vyrų vienetų, dvejetų ir mišrių dvejetų varžybos. 
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus žaidžiama minuso arba pogrupių sistema. 
Žaidžiama plunksniniais kamuoliukais, kuriais aprūpina varžybų organizatoriai.  
 

                                       BILIARDAS 
                          2009 m. birželio 27–28 d. 

                                 Pulo klubas „Kuba“, Architektų g. 152, Vilnius 
Varžybos − individualiosios. 
Dalyviai: moterys, vyrai, veteranai (per 50 m.) 
Biliardo POLL-9 varžybos vykdomos pagal tarptautines taisykles. 
Varžybų sistema bus parinkta atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 
 

                                 ESTAFETINIS BĖGIMAS 
2009 m. birželio mėn. 27 d., startas – 12.00  val. prie Baltojo tilto, Vilnius  

 
Dalyvių registracija – vadovaujantis nuostatais (Lietuvos komandoms – 2009-06-27 nuo 10.30 val. 
ant Baltojo tilto). 
Varžybos – komandinės. Komandos sudėtis – 10 žmonių: 2 moterys ir 8 vyrai. Bėgimo trasa – 
asfaltas tarp Baltojo ir Geležinio Vilko tiltų.  
Dalyvių amžius neribojamas. Kiekvienas dalyvis bėgs 1000 m nuotolį. Iš dešimties etapų moterys 
(merginos) bėgs IV ir VIII etapais, kitais bėgs vyrai. Kiekvieno etapo estafetės lazdelei perduoti 
nustatomos 20 m koridoriaus ribos.  
Varžybos vyks tarp keturių grupių: I gr. – miestai, II gr. – rajonai, III gr. – klubai, IV gr. – svečiai iš 
užsienio komandų. 
  

                                                 FUTBOLAS 
                          2009 m. birželio mėn. 25–28 d. 
                 Vilnius, „Žalgirio“ stadionas, Rinktinės g. 3/11 
        Pedagoginio universiteto stadionas, Kraševskio g. 2, Vilnius 
Dalyviai: 

1. Vyrai: a) jauniai iki 21 metų; b) suaugę nuo 21 metų; c) senjorai  nuo 35 metų; 
2. Moterys: a) suaugusios nuo 21 metų; b) merginos iki 21 metų; 

VARŽYBŲ SISTEMA 
I etapo varžybos vykdomos apskrityse (turi pasibaigti  iki 2009 m. gegužės mėn. 1 dienos). 
Apskričių federacijos pristato nugalėtojų paraiškas Lietuvos futbolo federacijai. 
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II etapo varžybų (pusfinaliai ir finalas) vykdymo sistema priklausys nuo dalyvaujančių šalies ir 
užsienio komandų skaičiaus. 
Komandos paraiškoje galima registruoti  iki 20 sportininkų ir iki 6 oficialių asmenų. 
Žaidžiama 7 prieš 7 – per pusę futbolo aikštės. 
Rungtynių trukmė – 2 kėliniai po 25 minutes su 10 minučių pertrauka. 
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 išaiškinti nugalėtoją, pasibaigs lygiosiomis, 
nugalėtojui nustatyti bus skiriami 9 m baudiniai (pirma serija – po 5 smūgius, toliau – po vieną, kol 
išaiškės nugalėtojas). 
Žaidėjai, registruoti LFF ir I lygose, varžybose dalyvauti negali. 

 
GOLFAS 

                                                       2009 m. birželio mėn. 26–27 d., 
Sostinių golfo klubas, Pipiriškių k., Pastrėvės sen., Elektrėnų sav. 

Varžybos vyks du raundus (dvi dienas) po 18 duobučių  
Varžybose dalyvauti turi teisę: 

1. Lietuvos arba kitos šalies žaidėjas (-a), turintis (-i) handikapo (HCP) kortelę; 
2. žaidėjai, kurių HCP 35,9 ir mažiau. 

Varžybų dalyvių kategorijos; 
1. vyrų (bendroji); 
2. moterų (bendroji); 
3. vyrų senjorų ( iki 2008-01-01 sukako 55 m. ir vyresni); 
4. moterų senjorių (iki 2008-01-01 sukako 50 m. ir vyresnės); 
5. vaikinų U23 (vaikinai, kuriems 2008-08-15 sukanka 22 m. ir jaunesni); 
6. merginų U23 (merginos, kurioms 2008-08-15 sukanka 22 m. ir jaunesnės). 

Jei kategorijoje nebus 4 žaidėjų, šios kategorijos čempionato nugalėtojai ir prizininkai nebus 
nustatomi.  

 
GREITASIS ČIUOŽIMAS RIEDUČIAIS 

2009 m. birželio 25 d., Vingio parkas, Vilnius  
                                          Registracijos pradžia – 18.00 val., varžybų pradžia – 19.00 val. 

Varžybos − individualios 
Dalyvių merginų ir vaikinų amžius ir nuotoliai: 
Iki 9 m. 300 m 
10−12 m. 500 m 
13−15 m. 1000 m 
16−18 m. 1500 m 
19−25 m. 3000 m 
26−30 m. 5000 m 
31−40 m. 3000 m 
41 m. ir vyresni 2000 m 
Varžybų dalyviai privalo turėti šalmus, apsaugas ant alkūnių ir kelių. 

 
KALNŲ SLIDINĖJIMAS 

2009 m. kovo  21–28 d.  
JAV, Kalifornija – Nevada, Heavenly Valley kalnų kurortas 
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Varžybos individualios, nustatant prizininkus atskirose moterų ir vyrų amžiaus 

grupėse bei absoliučius prizininkus nepaisant amžiaus.  
 

Varžybų dalyvių amžiaus grupės: 
1. Mergaitės 12 m. ir jaunesnės  1. Berniukai 12 m. ir jaunesni 
2. Merginos 13–17 metų  2. Jaunuoliai 13–17 metų 
3. Moterys 18–29 metų  3. Vyrai 18–29 metų 
4. Moterys 30–39 metų  4. Vyrai 30–39 metų 
5. Moterys 40–49 metų  5. Vyrai 40–49 metų 
6. Moterys 50 m. ir vyresnės  6. Vyrai 50–59 metų 
    7. Vyrai 60–69 metų 
    8. Vyrai 70 m. ir vyresni 
Varžybų programoje – didysis slalomas (GS) ir slalomas (SL). Abi rungtys vykdomos pagal 

tarptautines FIS taisykles. 
KELIAUTOJŲ  SPORTAS 

                               2009 m. birželio 27 d., Vingio parkas, Vilnius 
             Varžybos – komandinės. 
             Komandą sudaro 2 žmonės bei komandos vadovas-treneris. Rungtyniaujama poromis (2 
vyrai arba vyras ir moteris). 
             Varžybos vykdomos trijose amžiaus grupėse: 15–17 m., 18–40 m. ir 41 m. ir vyresni.. 
              Startuojama poromis. Dalyviai, įveikdami nuotolį pėsčiomis nustatytu laiko grafiku (ralio 
principu), įveikia gamtines ir dirbtines kliūtis, demonstruoja keliavimo pėsčiomis ir dviračių 
vairavimo techniką, vietovėje orientuojasi pagal kompasą ir žemėlapį. 
              Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal keliautojų sporto taisykles. 
              Trasų aprašymai išsiunčiami komandoms, pateikusioms pirmines paraiškas.   

 
                               KĖGLIAI (BOULINGAS) 

                                                 2009 m. birželio 27 d., Vilnius  
Įskaitos:   asmeninė – jaunimas (<18 m.); suaugusieji; senjorai ( >50 m.) 
Varžybos vykdomos vyrų ir moterų grupėse. Dalyviai: regioninių varžybų nugalėtojai, dalyviai iš 
kitų šalių. Preliminarus varžybų reglamentas: 
I varžybų etapas: 
9.00–11.30 val. Atrankinės varžybos (5 partijos) 
11.45–12.00 val. Oficialus varžybų atidarymas 
12.00–14.30 val. Atrankinės varžybos (5 partijos) 
6 žaidėjai iš jaunimo ir 6 žaidėjai iš senjorų grupių, 12 suaugusių grupės žaidėjų, turintys didžiausią 
penkių partijų sumą, žaidžia finalinius atkrentamuosius susitikimus. 
II varžybų etapas: 
15.00–17.00 val. 
Ketvirtfinalis. 7–12 vietas užėmę suaugusių grupėje žaidžia po dvi partijas. Į pusfinalį patenka du 
dižiausią dviejų partijų sumą turintys žaidėjai. 
Pusfinalis. 3–6 vietas visose grupėse užėmę žaidėjai ir du suaugusių grupės geriausi ketvirtfinalio 
žaidėjai žaidžia dvi partijas. Į finalą patenka du didžiausią dviejų partijų sumą turintys žaidėjai iš 
kiekvienos grupės. 
Finalas. Užėmusieji 1–2 vietas ir 2 geriausi pusfinalio žaidėjai žaidžia dvi partijas. 
Nugalėtojas ir prizininkai paskelbiami pagal dviejų partijų sumą. 
17.00 val. Nugalėtojų, prizininkų ir dalyvių apdovanojimai. Turnyro uždarymas. 
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti reglamentą iki oficialaus galutinio žaidynių 
organizatorių nustatyto termino. 
                                                      

KREPŠINIS 
 2009 m. birželio mėn. 26–28 d., Vilnius 

  
Varžybos − komandinės. 
Varžybos vykdomos tokiose grupėse: 

I gr. − vaikai: 12–14 m. (mergaitės, berniukai); 
I gr. − jaunučių: 15−16 m. (mergaitės, berniukai); 
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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. 
Kiekvienoje amžiaus grupėje dalyvaus mažiausiai 4 komandos, kurios sužais 1 rato sistema 

(visos pogrupio komandos sužaidžia 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. 
 

LIETUVIŠKAS RITINYS 
2009 m.  birželio 27–28 d., „Vingio“ stadionas, M.K.Čiurlionio g.112, Vilnius 

Varžybos − komandinės. Komandoje žaidžia 7 žaidėjai. 
Dalyviai vyrai. Dalyvių amžius: 18 metų (1991 m. gimimo) ir vyresni. 
Komandos paraiškoje galima registruoti 10 sportininkų ir trenerį (vadovą). 
Varžybų sistema: 
I etapo varžybos vykdomos vieno rato sistema Pietų (Vilkaviškyje) ir Vakarų (Plungėje) 

regionuose birželio 13–14 d.). Komandos regionuose užėmusios pirmą ir antrą vietas patenka į II 
etapo varžybas Vilniuje. 

II etapo varžybos vykdomos vieno rato sistema birželio 27 d. Vilniuje, „Vingio“ stadione, 
kuriame dalyvaus užsienio komandos ir komandos, užėmusios pirmą ir antrą vietas I etapo 
varžybose.  

Komandos, II etapo varžybose užėmusios I ir II vietas, birželio 28 d. Vilniuje, „Vingio“ 
stadione, žais finale dėl žaidynių I vietos, o komandos, užėmusios III ir IV vietas, – dėl žaidynių III 
vietos. 

I etapo ir finalinėse varžybose bus žaidžiama du kėlinius po 20  min., II etapo varžybose – 
du kėliniai po 10 min. Pertrauka − 10 min. 
Už pergalę skiriami 4 taškai, lygiosios – 2 taškai, pralaimėjimas – 1 taškas.  
Nugalėtojų nustatymo tvarka: nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Surinkus 
vienodą taškų sumą, vieta nustatoma pagal pergalių skaičių tarpusavio susitikimuose, įvarčių 
skirtumą tarpusavio susitikimuose, bendrą pergalių skaičių, bendrą įvarčių skirtumą, didžiausią 
įmestų įvarčių skaičių visuose susitikimuose, burtų keliu. 
 

LIETUVIŠKAS „HEL-PONGAS“ (SMŪGIAVIMAS Į TAIKINĮ) 
2009 m. birželio 26–27 d. 11.00–15.00 val. 

„PING_PONG“ klubas, Jasinskio g. 6, Vilnius 
 
Varžybos: individualios. Dalyvių amžius iki 12 m., 13–20 m., 21–50 m., 51 m. ir vyresni. 
Konkursinis „Hel-pongas” – emociškai patrauklus ir visiems prieinamas žaidimas. Dalyvis be 
specialaus sportinio pasiruošimo dalyvauja varžybose. Žaidimo esmė: padidinta stalo teniso  



 8
 
 
 
rakete  smūgiuojami plastikiniai kamuoliukai. Tikslas – sumesti kamuoliukus į statinaitę (aukštis ir 
skersmuo 80 cm), pastatytą už 3–4 metrų nuo dalyvio. Po atlikto smūgiavimo veiksmo dalyvis 
surenka neįkritusius į statinaitę kamuoliukus ir iš naujo kartoja veiksmą (2 kartus). PASTABA: 
vaikai iki 10 metų kamuoliuką sviedžia ranka. 
 
Sportinis „Hel-pongas” – iš dalyvio reikalauja maksimalių fizinių gebėjimų (nustatytas laikas). 

A variantas: komandai  gali atstovauti 2–3 dalyviai. Smūgiavimo veiksmą atlieka po 1 
dalyvį. 4-iose išdėstytose stotelėse (A, B, C, D) yra po 6 kamuoliukus. Dalyvis laikrodžio rodyklės 
kryptimi atlieka smūgiavimo veiksmus ir juda nuo vienos stotelės link kitos, t. y. iš A – į B, iš B – į 
C, ir t. t. Paskutinėje D stotelėje už įkritusį kamuoliuką taškai dvigubinami. Jeigu du ir daugiau 
dalyvių surenka po lygiai taškų, aukštesnę vietą lemia geresnis rezultatas parodytas D stotelėje, o 
jeigu rezultatas lygus – peržaidimai. 

B variantas: komandai atstovauja 2 dalyviai (komanda gali būti ir mišri). Dalyviai 
pakaitomis atlieka veiksmą. Pirmas dalyvis rakete smūgiuoja, o antras komandos narys surenka 
neįkritusius į statinaitę kamuoliukus ir perduoda partneriui. Po to dalyviai pasikeičia. Pirmas 
dalyvis po atlikto smūgiavimo veiksmo renka kamuoliukus, o jo partneris „bėga“ smūgiuoti.  

Pastaba: Iš preliminarinių varžybų į „Hel-pongo” žaidimo finalą patenka dalyviai 
(komanda) su 50% taiklumo rezultatu. 

Varžybų sistema bus parinkta atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Varžybų nugalėtojai, 
prizininkai skelbiami: sudedant Konkursinio ir  Sportinio „Hel-pongo” dalyvių taškus, vietas. 
Lietuvos sportininkams vykdomos atrankos varžybos. 
 

REGBIS 
2009 m.   birželio 27–28 d. 

„Vingio“ regbio aikštė M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius, varžybų pradžia – birželio 27 d. 12.00 val. 
           Varžybos − komandinės.  

Dalyvauja: klubų, miestų ar rajonų rinktinės. 
Vykdomos dviejų amžiaus grupių varžybos: 35−50 m. bei 50 m. ir daugiau. 
Komandos sudėtis: 18 žaidėjų, treneris ir vadovas. 
Atrankos varžybos vykdomos trijose zonose  geografiniu principu. Zonų nugalėtojai ir 

jungtinė užsienio lietuvių komanda patenka į finalinį varžybų etapą. Žaidžiama pagal regbio 12x12 
taisykles. Finalinės varžybos vykdomos vieno rato sistema. Už pergalę skiriami 3, už lygiąsias – 2, 
pralaimėjus – 1, neatvykus – 0 taškų. 

Surinkus vienodą taškų skaičių lemia: tarpusavio rungtynių rezultatas, prispaudimų skaičius 
visose pogrupio rungtynėse, įvarčių skirtumas visose rungtynėse, burtai. 

Žaidynėse nadalyvauja 2009 m. Lietuvos reguliariojo čempionato dalyviai. 
Varžybose dalyvaujantys sportininkai turi turėti gydytojo leidimą sportuoti. Žaidynių dalyviai, 
atvykę iš kitų valstybių, turi turėti sveikatos draudimą. 

 
RINGAS 

2009 m. birželio 26–27 d., Vilnius 
Ringo varžybos vedamos atviruose aikštynuose arba sporto salėje naudojant tinklinio aikštelę arba 
Vlodimežo Stžiževskio konstrukcijos ringo aikštelę. Žaidimo tikslas – surinkti 15 taškų ginant savo 
aikštelę ir permesti ringo ratuką iš savo aikštelės virš ringo juostos (tinklo) taip, kad ratukas 
nukristų varžovo aikštelėje. 
Dalyvių amžiaus grupės:  
11–15 m. vaikinai ir merginos, 16–20 m. vaikinai ir merginos, 21 m. ir vyresni vaikinai ir merginos, 
merginų dvejetai, vaikinų dvejetai arba 2 vaikinai ir 1 mergina.  

 
ORIENTAVIMOSI SPORTAS 

2009 m. birželio 27 d., Turniškės, ir birželio  28 d., Naujieji Verkiai, Vilnius 
 Atvykimas iki 11.30 val., varžybų startas 12.00 val. 

Varžybos − individualios. 
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Vykdomos moterų ir vyrų šių amžiaus grupių varžybos: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 

50, 55, 60, 65. 
Varžybų programa: sprintas ir vidutinis nuotolis. 

                                                  
PAPLŪDIMIO  TINKLINIS 

                        2009 m. birželio 26–27 d., VPU paplūdimio tinklinio aikštelė, Studentų g. 39,Vilnius  
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) vietų ir t. t. Varžybos vykdomos pagal FIVB taisykles. 

 
                                                     PLAUKIMAS 
2009 m. birželio 27 d.,  Lazdynų laisvalaikio centro baseinas, Erfurto g. 13, Vilnius 

Varžybos – individualios.  
Amžiaus grupės: iki 13 m., 14–20 m., 21–29 m., 30–39 m., 40–49 m., 50–59 m., 60–69 m., per 70 
m. 
Programa: 50 m l. stiliumi, 50 m nugara, 50 m krūtine, 50 m peteliške, 400 m l. stiliumi moterims ir 
vyrams. Vienas dalyvis gali dalyvauti dviejų rungčių varžybose. 
Varžybose negali dalyvauti Lietuvos nacionalinės, jaunimo ir jaunių rinktinių nariai. 
 

SMIGINIS (DARTS) 
                                                                 2009 m. birželio 26 d., Vilnius  
Dalyvių registracija: pradžia – 10.00 val., pabaiga – 11.00 val. 
Varžybų pradžia – 11.30 val. 
Visi dalyviai rungiasi žaidime „501“. Vyrai ir moterys dalyvauja atskirai. 
Pirmame varžybų etape dalyviai burtų keliu suskirstomi į pogrupius po 4 žaidėjus (-as). 
Visi dalyviai pogrupyje žaidžia iki 3 laimėtų legų. 
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 nesikeičia. Jei strėlytė neįsmigo, 
metama, kol įsmigs. Du geriausi pogrupio žaidėjai patenka į atkrintamąsias varžybas, kur tęsia 
žaidimą vieno minuso sistema. Pogrupio nugalėtojai nustatomi pagal: 
1. laimėtų-pralaimėtų geresnį legų santykį, žiūrint tarp visų pogrupio dalyvių; 
2. tarpusavio susitikimo rezultatus.  
Jei po šių skaičiavimų paaiškėjo nors viena vieta, toliau žiūrime pagal tarpusavio susitikimą, jei ir 
toliau viskas lygiai, vyksta vieno lego 501 peržaidimas (kartu žaidžia visi lygiai taškų surinkę 
žaidėjai). Moterys žaidžia iki 3 laimėtų legų visuose etapuose. Vyrai žaidžia iki 3 laimėtų legų iki 
pusfinalio. Pusfinaliuose ir kovoje dėl 3 vietos žaidžiama iki 4 laimėtų legų. Finale žaidžiama iki 5 
laimėtų legų. 

 
STALO TENISAS 

                  2008 m. birželio mėn. 26–28 d. 
                                        SM „Tauras“, Žygio g. 46, Vilnius, 

              VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai, Žirmūnų g. 1E, Vilnius 
Varžybos − individualios. 
Dalyvių amžiaus grupės: iki 16 m.; 16−18; 19−29; 30−39; 40−49; 50-59; 60−69; 70−79; 80 

m. ir vyresni. 
Kiekvienos amžiaus ir lyties grupės varžybose dalyvauja iki 12 žaidėjų iš Lietuvos. Į pirmas 

tris amžiaus grupes sportininkai patenka pagal Lietuvos reitingą (Lietuvos čempionato finalinio 
etapo sportininkai nedalyvauja žaidynėse). Į kitas amžiaus grupes – pagal 2005 m. Lietuvos 
veteranų čempionato rezultatus. Užsienio sportininkai į grupes paskirstomi papildomai. 

Kiekvienos amžiaus grupės dalyviai skirstomi į 4 pogrupius. Juose žaidžiama ratų sistema. 
Iš kiekvieno pogrupio po 2 žaidėjus patenka į finalines varžybas, kuriose žaidžiama olimpine 
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sistema nustatant prizinių vietų laimėtojus. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų. Jei yra mažiau 
kaip 6 vienos amžiaus grupės dalyviai, žaidžiama ratų sistema. 

 
SPORTINĖ ŽŪKLĖ 

               2009 m. birželio  27 d. 
Neries upė prie Baltojo tilto, Vilnius 

Varžybos − individualios ir komandinės. 
Dalyviai – klubų, miestų, rajonų sportininkai. Vilniaus, Kauno miestų – po 3 komandas, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių r. – po 2 komandas, kitų – po 1 
komandą. Komandos sudėtis – 3 vyrai. Moterys dalyvauja individualiai. 

 
ŠAUDYMAS 

2009 m. birželio 26–27 d. 
Varžybos − individualio 
SKRENDANČIŲ TAIKINIŲ ŠAUDYMO VARŽYBOS 
Lietuvos policijos mokymo centro šaudykla, S. Batoro g. 90A, Vilnius 
Varžybos vykdomos: 
tranšėjinėje aikštelėje − 100 taikinių + 25 taikiniai finale; 
apvalioje aikštelėje − 100 taikinių + 25 taikiniai finale; 
dupletų šaudyme − 3 x 25 dupletai, 25 dupletai finale. 
Finale šaudo tik absoliučios įskaitos dalyviai. 

KULKINIS ŠAUDYMAS 
Lietuvos policijos mokymo centro šaudykla, Kosciuškos g. 9, Vilnius 
Varžybos vykdomos: 
50 m  moterys – šautuvu 60 šūvių gulom, vyriausios − 30 šūvių; 
50 m vyrai – laivo pavyzdžio pistoletu 30+30 šūvių, vyriausi − 30 šūvių į nejudantį taikinį; 
10 m vyrai – šautuvu 60 šūvių, vyriausi − 40 šūvių; 
10 m moterys – pistoletu 40 šūvių, vyriausios − 30 šūvių; 
10 m moterys – šautuvu 40 šūvių, vyriausios − 30 šūvių; 
10 m vyrai – pistoletu 60 šūvių, vyriausi − 40 šūvių; 
25 m moterys – MK pistoletu 30+30 šūvių, vyriausios − 30 šūvių į nejudantį taikinį; 
50 m vyrai – MK šautuvu gulomis 60 šūvių, vyriausi − 30 šūvių. 

Varžybos vykdomos: absoliuti įskaita – be amžiaus apribojimų, veteranų (55−64 m. bei 65 
m. ir daugiau). 

Lietuvos sportininkams vykdomos atrankos varžybos. 
 

ŠAŠKĖS 
                                            2009 m. birželio mėn. 25–28 d. 
        Šachmatų ir šakių sporto mokykla, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius 
 
Varžybų sistema. Varžybos − individualios.Vyksta 3 turnyrai: 
1. Paprastosios šaškės „64“( birželio mėn. 25–26 d.) 
2. Šimtalangės (tarptautinės) šaškės „100“ (birželio mėn. 27–28 d.) 
3. Akivaizdinės šaškių kompozicijų sprendimo varžybos (birželio mėn. 27 d.) 
Pagal 1 ir 2 punktus vykdomos atrankos pagal etapus, o kompozicijos sprendimas vykdomas be 
atrankinių varžybų ir vyksta tarpe  tarp dviejų turnyrų. 
Finale žaidžiami du turnyrai, kuriuose dalyvauja visi bendrai (su atskira įskaita moterims ir vyrams 
pagal šias grupes): 
1. Moksleiviai – 1996 m. ir jaunesni (berniukai ir mergaitės) 
2. Jaunimas – 1990 m. ir jaunesni (vaikinai ir merginos) 
3. Suaugę (vyrai ir moterys) 
4. Veteranai – 50 m. ir vyresni (vyrai ir moterys) 
5. Kompozicijų sprendimo konkursas truks 2 val. Nugalėtojai nustatomi pagal 2 grupes 
   a) suaugę (visi) 
   b) jaunimas (1990 m. ir jaunesni – visi) 
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Apdovanojama kiekvienoje grupėje 1–3 vietos 
Varžybos vedamos pagal FMJD taisykles. Laiko kontrolė ir turų skaičius nustatomas teisėjų 
nuožiūra. 
 

ŠACHMATAI 
2009 m. birželio  25–26 d.,  Vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokykla, Vasario 16-osios g. 14, 

Vilnius 
Varžybos − individualios. 
Finalinės varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. 

Laiko kontrolė – 25 min. plius 10 sekundžių už kiekvieną padarytą ėjimą. Zoninės varžybos gali būti 
vykdomos su skirtinga greitųjų šachmatų laiko kontrole. 

Varžybose gali dalyvauti sportininkai, kurie atitinka bendrųjų 2009 m. VIII Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių nuostatų reikalavimus. Į finalinį etapą kviečiami: 

22 užsienio lietuvių kilmės šachmatininkai; 
2009 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 suaugusių (vyrai ir moterys, amžius neribojamas). 16 dalyvių iš zoninių varžybų. 
Sportininkai savo dalyvavimą finalinėse varžybose turi patvirtinti ne vėliau kaip iki 2009 m. 
birželio 11 d. 
Varžybų nugalėtoju tampa dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju 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) bei moterų rezultatų įskaita.  

 
ŠIAURIETIŠKASIS VAIKŠČIOJIMAS (NORDIC WALKING) 

2009 m. birželio 27 d., Vingio parkas, Vilnius 
Šiaurietiškasis vaikščiojimas tai labai  populiarius Europoje  fizinį aktyvumą skatinantis  ir 

sveikatingumą ugdantis,  sporto visiems renginys. 
Dalyvavimas individualus, neribojant amžiaus. 
Inventorius: sportinė apranga ir specialios šiaurietiškojo vaikščiojimo lazdos (užsieniečiams 

lazdas parūpins organizatoriai). 
            Programa: valandos trukmės mokomieji pratimai ir pažintinis žygis Vingio parko takais. 
            Visi dalyviai apdovanojami specialia atributika. 
 

TENISAS 
2009 m. birželio 26–28 d. 

Moterys 29 m. ir jaunesnės ir vyrai iki 34 m. – V.Gerulaičio teniso akademija, Ąžuolyno g.7, Vilnius 
Moterys 30 – 39 m. ir vyrai 35 – 44 m,  moterys 40 – 49 m. bei 50 m. ir vyresnės, taip pat vyrai 45 – 

49 m., 50 – 54 m., 55 – 59 m., ir 60 m. ir vyresni – Sereikiškių parkas, Maironio g., Vilnius 
Varžybos − individualios. 
Dalyvių amžius:  
Moterys   Vyrai 
29 m. ir jaunesnės   34 m. ir jaunesni 
30−39 m.   35−44 m. 
40−49 m.   45−49 m. 
50 m. ir vyresnės   50−54 m. 
     55−59 m. 
     60 m. ir vyresni 
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Visų amžiaus grupių varžybose dalyvauja po 16 tenisininkų, kuriuos atrenka Lietuvos teniso 

sąjunga. Visų 34 m. bei jaunesnių ir 35–44 m. vyrų amžiaus grupėse dalyvauja po 32 sportininkus. 
Užsienio šalių tenisininkai priimami be apribojimų (iki 16 ar 32 likusios vietos skiriamos Lietuvos 
sportininkams). 

Varžybos vykdomos olimpine sistema nustatant visas vietas. Žaidžiama iki 2 laimėtų setų. 
Visuose setuose esant lygiam rezultatui 6–6 žaidžiamas lemiamas geimas. 

Vykdomos visų moterų ir vyrų grupių dvejetų varžybos. 
Varžybų organizatoriams paliekama teisė koreguoti grupių amžių, varžybų sistemą 

priklausomai nuo pateiktų paraiškų skaičiaus. 
                                                                 

TINKLINIS 
                                                            2009 m.  birželio 26–28 d., Vilnius 
Varžybos − komandinės 
Vykdomos moterų ir vyrų varžybos. Komandos sudėtis – 12 žaidėjų ir treneris. 

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. 

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. 
 

 
 


