Lietuvių sporto žaidynės Belgijoje
– įveikti dideli iššūkiai
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Birželio 10–11 dienomis Belgijoje vyko jau 12-osios lietuvių sporto žaidynės –
„BeNeLux 2017“. Į šių metų žaidynes susirinko ir jose varžėsi 300 dalyvių iš
Belgijos, Nyderlandų bei Liuksemburgo lietuvių bendruomenių. Pritrūko 2016 m.
dalyvavusių Šveicarijos lietuvių atstovų. Tikimės jų sulaukti 2018 m. žaidynėse!
Žaidynės tradiciškai susideda iš dviejų didelių renginių – Regatos (kartu su
orientaciniu sportu), kuri vyksta Nyderlanduose, ir Žaidynių, vykstančių Belgijoje.
Šiais metais Regata Nyderlanduose vyko jau trečią kartą. Į ją gausiai susirinko ne
tik buriavimo mėgėjai, bet ir orientacinio sporto entuziastai, tačiau dar didesnis
žmonių skaičius rinkosi į žaidynes, kurios pirmą kartą per savo istoriją paliko
„gimtąją“ NATO teritoriją ir buvo organizuotos Belgijos miestelyje Diufelyje
(Duffel), su kurio meru susitarti dėl sporto kompleksų, baseino ir lauko teniso
kortų nuomos mums padėjo miestelyje veikianti vietinius žmones vienijanti
Flandrijos-Lietuvos draugystės bendruomenė.
Šiais metais žaidynės pasižymėjo ir kitų pirmų kartų gausa. Pirmą kartą vyko itin
didelio populiarumo sulaukusios dviračių lenktynės. Pirmą kartą dalyviai bei
svečiai vakaronės metu mėgavosi šaltibarščiais ir cepelinais, kurių skonis miesto
merui paliko neišdildomą įspūdį. Tačiau žaidynės vakarone nesibaigė – dvi dienas
vyko įtemptos grumtynės 14-oje sporto rūšių. Sporto šventę vainikavo nugalėtojų
apdovanojimai, kurių visada labiausiai laukia mažieji žaidynių dalyviai.
Apdovanojimus įteikė Lietuvos Respublikos ambasadoriai G. Varvuolis, J.
Neliupšienė, V. Leškevičius.

Buvęs Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius pasakoja: „BeNeLux lietuvių sporto
žaidynės skaičiuoja jau dvylika metų ir jau tapo savotiška legenda. Jose savo jėgas
kasmet išbando iki šešių šimtų Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos lietuvių
keturiolikoje skirtingų sporto šakų, nuo krepšinio iki buriavimo. Tarp Žaidynių
įkūrėjų prieš dvylika metų – ir dabartinis ministras Linas Linkevičius, tuomet
dirbęs ambasadoriumi prie NATO. Tradiciškai Žaidynės vykdavo NATO sporto
bazėje, tik šiemet dėl naujos būstinės statybos darbų jos persikėlė į žavų
Flandrijos miestelį Diufelį, kuriame gyvena ištikimi Lietuvos draugai belgai, įkūrę
Flandrijos-Lietuvos draugiją. Sporto žaidynės – neabejotinai pats svarbiausias
mūsų bendruomenės metų renginys, buriantis ir mažą, ir didelį, ir jau tapęs vienu
reikšmingiausių Europos lietuvių sporto įvykiu.“

Žaidynes organizuoja ir sukviečia gausiai jose dalyvauti lietuvių bendruomenių
aktyvas. Vietos ir Lietuvos verslininkai prisideda finansiškai prie žaidynių
organizavimo, taip pat sulaukta paramos iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos.
Žaidynes iš dalies finansavo ir Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
departamentas, vykdydamas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – 2011–2019 metų programos įgyvendinimo planą ir paskelbęs
projektų finansavimo konkursą užsienio lietuvių organizacijoms, kuriuo skatinama

užsienyje gyvenančius lietuvius įsitraukti į sportinę veiklą, palaikyti ryšius su
Lietuva ir pažymėti 2017–uosius Sporto metus.

Plentinių dviračių 15 km. rungties nugalėtojai

Pasibaigus lietuvių sporto žaidynėms „BeNeLux 2017“ lietuvių bendruomenės jau
ruošiasi kitam svarbiam renginiui – X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, kurios
vyks birželio 30 – liepos 2 d. Kaune. Sporto žaidynių metu badmintono, boulingo,
futbolo, golfo, jėgos trikovės, kalnų slidinėjimo, keliautojų sporto, krepšinio,
lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, plaukimo, smiginio, sportinės žūklės,
stalo teniso, šachmatų, šaudymo, šaudymo iš lanko, teniso ir tinklinio varžybos. X
pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvaus lietuvių komandos net iš 29 šalių –
Airijos, Australijos, Baltarusijos, Danijos, Ekvadoro, Estijos, Gruzijos, Ispanijos,
Italijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados,

Kipro, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos,
Turkijos, Ukrainos, Urugvajaus, Vokietijos, Čekijos, Švedijos, Šveicarijos ir
Lietuvos sportininkai.
Sportas suburia viso pasaulio lietuvius, padeda palaikyti ryšį su Lietuva.
Gretos Pikutienės nuotr.
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