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XI PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. XI pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau – PLSŽ) nuostatai reglamentuoja PLSŽ tikslus ir
uždavinius, vadovavimą PLSŽ ir jų organizavimą, vykdymo laiką ir vietą, varžybų vykdymo sąlygas, PLSŽ
programą, nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, paraiškų teikimo tvarką, dalyvių priėmimo sąlygas.
2. PLSŽ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
3. PLSŽ vykdomos 2022 m. liepos 14–17 d. Druskininkuose.
II. PLSŽ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. PLSŽ tikslas – skatinti pasaulio lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti tautinio
bendravimo, lietuvybės išsaugojimo tradicijas.
5. PLSŽ uždaviniai:
5.1. skatinti pasaulio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje sporto veikloje, o Lietuvos
institucijas ir įstaigas – aktyviau įsitraukti į bendras su pasaulio lietuviais iniciatyvas ir projektus;
5.2. padėti po pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti Lietuvos kultūrą, puoselėti
sporto tradicijas, ugdyti tautiškumą;
5.3. plėtoti tautos sveikatą stiprinantį sportą;
5.4. propaguoti sportą kaip neatskiriamą asmenybės ugdymo priemonę, sudaryti sąlygas
atvykusiems tautiečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti.
III. VADOVAVIMAS PLSŽ IR JŲ ORGANIZAVIMAS
6. PLSŽ organizavimą koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patvirtinta XI
pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupė (toliau – Darbo grupė).
7. PLSŽ organizuoja ir vykdo Lietuvos sporto centro, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu, atrinktas organizatorius (toliau – Organizatorius). Atskirų sporto šakų varžybas gali
vykdyti sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos, sporto visiems organizacijos, kiti organizatoriai ir jų
sudarytos teisėjų kolegijos.
8. Organizatorius arba atskirų sporto šakų federacijos, asociacijos gali vykdyti atrankos į PLSŽ
finalinį etapą varžybas. Pasaulio lietuvių komandos PLSŽ finaliniame etape dalyvauja be atrankos varžybų.
9. PLSŽ atidarymas – 2022 m. liepos 15 d. Druskininkuose.
IV. PLSŽ DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMAS
10. PLSŽ dalyvauja tik neprofesionaliojo sporto atstovai – pasaulio lietuviai iš visų planetos
žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai, už sportinius pasiekimus negaunantys jokios materialinės naudos,
neįgalūs žmonės, pageidaujantys pagal savo gebėjimus varžytis vienos ar kelių PLSŽ programoje numatytų
sporto šakų varžybose.
11. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet turi
būti žaidžiantys pasaulio lietuvių sporto klubų komandose.
12. Dalyvių skaičius ir amžius, varžybų vykdymo sistema nurodyta atskirų sporto šakų varžybų
reglamente.

13. Organizatorius turi teisę riboti Lietuvos Respublikos sportininkų mėgėjų ir / ar komandų skaičių
iki 2/3 bendro sportininkų mėgėjų ir / ar komandų skaičiaus toje sporto šakoje (jos atskiroje rungtyje ir / ar
amžiaus grupėje).
14. Sporto šakos varžybos, atskiros sporto šakų rungtys ir amžiaus grupės varžybos vykdomos
užsiregistravus ne mažiau nei 4 dalyviams individualiose sporto šakose ir ne mažiau nei 4 komandoms
komandinėse sporto šakose.
15. Individualios ir komandinės varžybos vykdomos pagal galiojančias nacionalines sporto šakų
taisykles, vadovaujantis atskirų sporto šakų varžybų reglamentu.
16. Visi PLSŽ dalyviai privalo turėti Lietuvos Respublikoje galiojantį sveikatos draudimą. Dalyviai
ir / arba nepilnamečiams dalyviams atstovaujantys asmenys, esantys galutinėse elektroninėse paraiškose,
savaime patvirtina, kad PLSŽ dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant
sveikatos sutrikimus) riziką. Rekomenduojama prieš dalyvavimą PLSŽ pasitikrinti sveikatą asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ir varžytis tik įsitikinus, kad sveikatos būklė tinkama.
17. Per PLSŽ renginius Organizatoriui gali talkinti savanoriai.
V. PLSŽ PROGRAMA
18. PLSŽ programą sudaro:
18.1. PLSŽ atidarymas;
18.2. 27 sporto šakų varžybos: badmintonas, biliardas, boulingas, futbolas (7 × 7), golfas, irklenčių
sportas, jėgos trikovė, kalnų slidinėjimas, keliautojų sportas, krepšinis, krepšinis 3 × 3, lengvoji atletika,
orientavimosi sportas, padelio tenisas, paplūdimio tenisas, paplūdimio tinklinis, petankė, plaukimas,
ristynės, šachmatai, šaudymas (stendinis), šaudymas iš lanko, smiginis, sportinė žūklė, stalo tenisas, tenisas,
tinklinis;
18.3. kultūrinė, pažintinė programa, parodomosios sporto šakų varžybos, stovyklos;
18.4. mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“;
18.5. Pasaulio lietuvių sporto forumas;
18.6. PLSŽ uždarymas.
VI. PLSŽ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
19. PLSŽ individualių ir komandinių varžybų kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai
nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų reglamentu.
20. Finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.
21. Visiems oficialiems PLSŽ dalyviams (sportininkams mėgėjams, vadovams, treneriams,
teisėjams, gydytojams, organizatoriams ir kitam pagalbiniam personalui bei rėmėjams) įteikiama PLSŽ
atributika atskiru Darbo grupės sprendimu.
22. Sporto šakų federacijos, kitos sporto organizacijos, savivaldybių administracijos, kitos
organizacijos ir rėmėjai gali numatyti papildomus prizus ir apdovanojimus.
VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
23. Pasaulio lietuvių organizacijos, sporto klubai ir Lietuvos sporto organizacijos pirmines
elektronines paraiškas pateikia iki 2022 m. sausio 31 d., galutines elektronines paraiškas – iki 2022 m.
gegužės 31 d. Individualios paraiškos nepriimamos.
24. Esant didesniam norinčiųjų dalyvauti PLSŽ Lietuvos sportininkų mėgėjų skaičiui, atsižvelgiant
į konkrečios sporto šakos reglamentą, pirmenybė teikiama anksčiau galutines paraiškas pateikusioms
organizacijoms.
VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
25. PLSŽ atidarymo šventėje dalyvauja pasaulio lietuvių ir Lietuvos Respublikos sportininkų
mėgėjų delegacijos, pagal galimybes vilkinčios paradine arba sportine apranga, su savo sporto organizacijų
vėliavomis.

26. Organizatorius:
26.1. apmoka PLSŽ finalinių varžybų sporto bazių nuomos, apdovanojimo išlaidas;
26.2. apmoka arba iš dalies apmoka Lietuvos Respublikos sportininkų mėgėjų, komandos vadovų,
teisėjų ir aptarnaujančio personalo maitinimo ir nakvynės išlaidas atitinkamos sporto šakos varžybų
dienomis;
26.3. apmoka arba iš dalies apmoka užsienio šalių delegacijoms nakvynės (iki 5 naktų imtinai) ir
maitinimo (iki 6 dienų imtinai) išlaidas PLSŽ vykdymo dienomis (2022 m. liepos 14 – 17 d.) bei vieną
dieną iki ir vieną dieną po PLSŽ vykdymo.
26.4 apmoka arba iš dalies apmoka darbo grupės patvirtintų kviestinių asmenų nakvynės (iki 5 naktų
imtinai) ir maitinimo (iki 6 dienų imtinai) išlaidas PLSŽ vykdymo dienomis (2022 m. liepos 14 – 17 d.) bei
vieną dieną iki ir vieną dieną po PLSŽ vykdymo.
27. Atvykimo į PLSŽ ir išvykimo išlaidas dalyviai apmoka savo lėšomis.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Konkreti užsienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data, transporto priemonė, laikas ir dalyvių
skaičius pranešami Organizatoriui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki atvykimo. Laiku nepateikus atvykimo
informacijos, vietinis pervežimas į / iš Druskininkų nebus suteikiamas.
29. Organizatorius atsako už PLSŽ dalyvių ir žiūrovų saugumą sporto varžybų ar renginių metu.
30. Dalyviai, registruodamiesi į PLSŽ, privalo patvirtinti, kad jie yra susipažinę su bendraisiais
nuostatais ir varžybų reglamentais ir sutinka jų laikytis.
31. Organizatorius privalo užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens
duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą
__________________

