
1 

 

5-ŲJŲ  TAFISA  PASAULIO  SPORTO  VISIEMS  ŽAIDYNIŲ „Šiauliai 2012“ 

NAUJIENLAIŠKIS 

Nr. 14 / LIEPOS 20 D.  / 2012 

 

ŽAIDYNIŲ DIENORAŠTIS: NUO STARTO IKI FINIŠO 
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ŠALYS-DALYVĖS. 5-osiose TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynėse buvo 

akredituoti atstovai iš 60 pasaulio valstybių. Žaidynėse dalyvavusios šalys: 

Airija, Argentina, Armėnija, Australija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, 

Bangladešas, Belgija, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Danija, Dominikos 

Respublika, Egiptas, Estija, Gana, Gruzija, Hondūras, Indija, Indonezija, 

Iranas, Ispanija, Italija, Izraelis, Japonija, JAV, Jungtinė Karalystė, 

Kazachstanas, Kenija, Kinija, Kinijos Makao, Kirgizija, Kongas, Latvija, 

Lenkija, Libanas, Lietuva, Makedonija, Moldova, Namibija, Nepalas, Nigerija, 

Olandija, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija, 

Slovakija, Suomija, Škotija, Švedija, Tanzanija, Turkija, Uganda, Ukraina, 

Uzbekija ir Vokietija.    

 

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA. Žaidynių programą sudarė trys renginių blokai: 

sporto (tradicinių, parodomųjų sporto šakų varžybos, masiniai sporto visiems 

renginiai, čempionatai, kiti renginiai); 

nacionaliniai delegacijų pasirodymai, kur iš kiekvienos šalies buvo kviečiama 

po 10 atstovų; 

kultūros renginiai (festivaliai, koncertai, taip pat konferencijos, forumai, 

susitikimai ir kt.).  

GEOGRAFIJA. Žaidynių renginiai vyko ne tik Šiauliuose, bet ir visoje 

apskrityje: Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių 

rajonuose, taip pat – Palangoje.  
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DALYVIAI. Žaidynėse iš viso buvo akredituota 10 366 dalyvių. Tradicinių 

sporto šakų varžybose rungtyniavo 1956 dalyviai (588 – iš užsienio 

valstybių); parodomųjų sporto šakų varžybose jų buvo 716 (54 iš užsienio); 

masiniuose sporto visiems renginiuose dalyvavo 526 (4 – užsieniečiai) 

žmonės; karate bei zurkhaneh čempionatuose startavo 1317 sportininkų 

(1181 iš užsienio valstybių), o sporto renginyje „Olimpiečiai tarp mūsų“ – 

160 dalyvių; nacionaliniuose delegacijų pasirodymuose savo šalių tradicines 

sporto šakas, šokius bei žaidimus demonstravo 672 atstovai (662 iš užsienio 

šalių); pramoginiuose kultūros renginiuose buvo 2411 dalyvis (11 – 

užsieniečių); 519 (222 atstovavo užsienio valstybėms) buvo konferencijų bei 

forumų (ES Regionų komiteto EDUC; verslo; sveikatingumo; TAFISA-

UNESCO) dalyviai; 2089 asmenys (51 užsienietis) užtikrino renginio 

organizaciją (organizatoriai ir aptarnaujantis personalas, teisėjai, savanoriai).  

Panašūs skaičiai buvo ir 2008-aisiais, kai žaidynės vyko Busane (Pietų 

Korėja): 10 300 dalyvių (iš jų iš užsienio – 2613), o šalių skaičius siekė 101.      

 

ŽAIDYNIŲ  PULSAS.   Įspūdingas atidarymas ir Lietuvos Respublikos 

Prezidentės sveikinimas.  
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Liepos 6-ąją, žaidynių atidarymo dieną, sausakimšai Šiaulių areną užpildę 

žaidynių dalyviai, svečiai, organizatoriai išvydo įspūdingą reginį. Vilnietės 

Leokadijos Dabužinskaitės režisuotą žaidynių atidarymą nekart nutraukdavo 

žiūrovų ovacijos bei susižavėjimo šūksniai. Net 500 dalyvių, artistų 

pademonstravo unikalų pagoniškų motyvų, lietuviškų tradicijų ir kultūros 

persmelktą reginį. “Esame sužavėti, aukščiausias pasaulinis lygis”, - sakė 

žiūrovai. 
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Tradicinių sporto šakų (jų iš viso buvo 26) varžybose didelį susidomėjimą 

kėlė akmenslydis (kerlingas), kuriame be šeimininkų lietuvių varžėsi gausus 

būrys užsieniečių iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Airijos, 

Danijos, Škotijos, Šveicarijos bei Kanados.   

 

Parodomųjų pasirodymų smaigalyje - karšto oro balionų bei Aviacijos 

šventės dalyviai – juk čia buvo ir tituluotasis Jurgis Kairys! 
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Masinių sporto renginių programos ėjimo ir bėgimo dienos dalyvių kolonos 

priešakyje buvo ir TAFISA prezidentas Dr. Kang-Too Lee, sakęs, jog niekada 

nepraleidžia panašių renginių, kur jie bevyktų.    

 

Čempionatai. TAFISA partnerės Pasaulinės karate konfederacijos (WKC) 

pasaulio čempionate Šiaulių teniso kortuose varžėsi 1235 dalyviai iš 22 šalių. 

Vyko ir zurkhaneh imtynių čempionatas.     
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Liepos 8-ąją vykusi Pasaulio tautų diena – tradiciškai svarbiausias ir 

pagrindinis TAFISA žaidynių akcentas. Tądien Šiaulių miesto stadione visos 

nacionalinės delegacijos nuo ryto iki pat vakaro demonstravo tradicines 

sporto šakas bei žaidimus. Beje, išbandyti savo jėgas galėjo (ir darė tai su 

malonumu!) ir kiekvienas žiūrovas.  Kiek anksčiau į Kuršėnų, Joniškio 

tradicines miestų šventes atvykę žaidynių dalyviai iš užsienio kraštų suteikė 

joms naujų, nepakartojamų atspalvių ir neišdildomų įspūdžių.     
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Koncertai, festivaliai, konferencijos bei forumai. Kasdienes  įvairiausias 
pramogas (koncertams, gatvės šventėms ir festivaliams) žaidynių dienomis 

paįvairino kelios verslo, mokslo konferencijos, TAFISA-UNESCO 
tarptautinis forumas  „Sporto ir kultūros vaidmuo visuomenės 

vystymuisi“. Pastarajame priimtoje rezoliucijoje, kurią pasirašė UNESCO, 
TAFISA, Lenkijos Piasecki universitetas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir 
Šiaulių miestas yra sakoma, jog siekiant plėtoti pasaulinį bendradarbiavimą 

sporto ir ypač tradicinių sporto šakų bei žaidimų srityje, UNESCO ir TAFISA 
Šiauliuose parengė kreipimąsi. UNESCO ir TAFISA įvertindama gerą patirtį, 

kaip tradicinės sporto šakos ir žaidimai gali veiksmingai prisidėti prie 
bendruomenės vystymosi, plėtros ir tarpusavio supratimo, tęs pradėtą darbą.  
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Europos Sąjungos Regionų komiteto narės Daivos Matonienės iniciatyva 

žaidynių metu buvo surengtas ir šio komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros 

ir mokslinių tyrimų (EDUC) komisijos išvažiuojamasis posėdis bei 

konferencija „Sportas visiems. Regionų bendradarbiavimas“. Atstovai 

iš 27 ES valstybių pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuria sutarė rengti 

ir įgyvendinti projektus, siūlymus, kurių pagrindinis tikslas – siekti, kad kuo 

daugiau žmonių būtų fiziškai aktyvūs.  

Apie sporto bei fizinio aktyvumo naudą bei kaip vieną iš efektyviausių 

sveikatos išsaugojimo priemonių kalbėta ir Mokslo konferencijoje 

„Žmogaus sveikata – darnaus gyvenimo pagrindas“.   

TAFISA ir Šiaulių miesto savivaldybės kartu su partneriais organizuotame 

verslo forume „Darnus verslas – darnus pasaulis“  dalyvavo 

verslininkai, valdžios institucijų, sporto bei turizmo organizacijų atstovai. 

Pagrindinis forumo dalyvių dėmesys buvo skirtas verslui, ekologijai, turizmui 

bei sveikatingumui.    

Šiaulių arenoje surengtas pirmas Lietuvoje tokio pobūdžio tarpreliginis 

renginys „Taikoje ir meilėje kuriame darnų pasaulį“. Vyko maldos 

judėjų (žydų), musulmonų, liuteronų, stačiatikių bei katalikų bendruomenių 

atstovams bei bendra malda.  

ATSILIEPIMAI, VERTINIMAI, KOMENTARAI. „Šiauliai tapo žinomi 

pasaulio žemėlapyje“,- baigiantis žaidynėms kalbėjo UNESCO atstovas iš 

Prancūzijos Alexander  Schischlik, pažymėjęs dar ir tai, jog pats žaidynių 

modelis, kuriame yra vietos ir žmonėms su negalia, yra progresyvus.  „Ypač 

patiko sekmadienis stadione, kai visos delegacijos galėjo leisti laiką kartu. 

Tobula. Nuostabi ir atidarymo ceremonija“, - kalbėjo Egipto asociacijos 

sporto visiems valdybos narys Moniem El-Shafi. „Nuostabu! Žiūrovų 

reakcija buvo labai gera. Lietuvoje viskas puiku. Žmonės labai paslaugūs“, - 

vertino Deepa Vaidya iš Indijos. „Buvome Šiaulių katedroje, Kryžių kalne. 

Kitur pasaulyje nieko panašaus nesu mačiusi“, - sakė Morenika Oladipo 

(Nigerija). „Čia dar grįšime. Galbūt kitąmet, galbūt po dvejų metų atvyksime 

atostogauti“, - įsitikinęs airis Patry Whelan. „Puikūs žmonės. Esame labai 

laimingi būdami čia, pamatę šią nuostabią vietą“, - kalbėjo Tal Nagar iš 

Izraelio. „Jokių problemų. Viskas šimtu procentų gerai. Šiauliai puikiai 

susitvarkė su savo funkcijomis. Tai geras renginys visam pasauliui“, - 

apibendrino TAFISA prezidentas Dr. Kang-Too Lee.  

VĖLIAVA. Per žaidynių uždarymo ceremoniją TAFISA žaidynių vėliava buvo 

perduota Indonezijos sostinės Džakartos, kurioje 2016 m. vyks 6-osios 

TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės, atstovams. 
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GLOBĖJAI / UNDER PATRONAGE OF:  

 

 

 

ORGANIZATORIAI / ORGANIZERS: 
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