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Lozana, 2021 m. sausis 

 

 

NAUJIENŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS XXXII TOKYO 2020 OLIMPIADOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ METU NUO 2021 M. 
LIEPOS 23 D. IKI RUGPJŪČIO 8 D. 

I. ĮŽANGA: 

1. Šių NNT paskirtis ir taikymo laikotarpis 

Šiose NNT yra apibrėžtos Olimpinio turinio naudojimą reglamentuojančios bendrosios sąlygos, taikomos Transliuotojo teisių neturintiems 
informacijos skleidėjams (TTNIS), kai vienintelis leistinas tokio naudojamo Olimpinio turinio tikslas – pranešti apie Žaidynes Olimpinių žaidynių 
metu.  

2. Šių NNT teisinis pagrindas ir turinys  

TOK vadovauja Olimpiniam judėjimui, TOK priklauso teisės rengti Olimpines žaidynes ir visus susijusius renginius, įskaitant visas intelektinės 
nuosavybės teises į Olimpines žaidynes ir visą su jomis susijusį prestižą, taip pat visos kitos teisės, visų rūšių ir pobūdžio nuosavybės teisės 
ir interesai, susiję su Olimpinių žaidynių organizavimu ir rengimu, įskaitant: (a) reportažus iš Olimpinių žaidynių bei Žaidynių Transliacijas ir 
Rodymą viešai; (b) leidimą patekti į Olimpinių renginių vietą ir leidimo patekti į tokias vietas sąlygų nustatymą, įskaitant sąlygas, kurios yra 
susijusios su Olimpinio turinio naudojimu; ir (c) bet kokios kitos formos panaudojimą, įrašymą, pristatymą, rinkodarą, atkūrimą, šios 
informacijos naudojimą ir jos sklaidą bet kuriomis šiuo metu turimomis ar ateityje sukurtinomis priemonėmis ir mechanizmais. TOK pasilieka 
išimtines teises į Olimpinę nuosavybę, nesvarbu, ar ji yra aiškiai saugoma pagal atskirus nacionalinius teisės aktus, ar yra ginama bendrųjų 
teisės aktų, saugančių vardus, prekių ženklus, emblemas ar kitus identifikatorius, ar pagal bet kurias kitas intelektinės nuosavybės teises.  

TOK suteikė išimtines teises TTTIS Transliuoti ir Rodyti viešai Žaidynes savo atitinkamose teritorijose. Šios išimtinės teisės privalo būti 
gerbiamos. Jokia kita organizacija negali Transliuoti ir Rodyti viešai Olimpinio turinio Žaidynių nušvietimo tikslais, išskyrus šiose NNT 
konkrečiai leistinais atvejais.  

Šios NNT turi būti įgyvendinamos laikantis atitinkamų nacionalinių įstatymų ir teisės aktų. Jei bet kuri iš šių NNT nuostatų yra neįgyvendinama 
ar negaliojanti pagal bet kokį nacionalinį įstatymą ar teisės aktą, tokios nuostatos neįgyvendinamumas ar negaliojimas neturi įtakos likusių 
nuostatų galiojimui, teisėtumui ir įgyvendinamumui.  

Bet koks Olimpinio turinio naudojimas, kai jį naudoja TTNIS norėdama pranešti apie Žaidynes, išskyrus šiose taisyklėse aiškiai apibrėžtus 
atvejus, ir (arba) išskyrus nacionaliniuose įstatymuose ar teisės aktuose apibrėžtus atvejus, bus laikomas TOK teisių pažeidimu ir pažeidėjams 
gali užtraukti teisinę atsakomybę pagal atitinkamus autorių teises ginančius teisės aktus, prekių ženklų teisę, baudžiamąją teisę, nesąžiningos 
konkurencijos, neteisėto pasisavinimo ir (arba) sutarčių teisę, atsižvelgiant į tai, kuri teisė turėtų būti taikytina konkrečiu atveju.  

Tam tikrais konkrečiais atvejais TOK gali susitarti su TTTIS atitinkamose jų teritorijose parengti papildomas naujienų naudojimo taisykles, 
skirtas būtent toms teritorijoms. 

3. Olimpinio turinio naudojimo teisė ir šių NNT laikymasis  

(i) Olimpinės medžiagos naudojimo teisės šių NNT tikslu suteikiamos išimtinai TTNIS, kurie pateikė pasirašytą įsipareigojimą 
laikytis šių NNT, ir yra suteikiamos TTNIS techninių sąnaudų sąskaita, iš: 

■ TTTIS atitinkamose jų teritorijose; 

■ Naujienų agentūrų.  

(ii) Archyvinės olimpinės medžiagos naudojimo teises šių NNT tikslu suteikia TOK strateginės komunikacijos departamentas – 
atvaizdų tarnyba, išimtinai TTNIS, kurie pateikė savo įsipareigojimą laikytis šių NNT, TTNIS techninių sąnaudų sąskaita.  

TTNIS nesilaikant šių NNT, atitinkamas TTTIS arba Naujienų agentūra (priklausomai nuo situacijos) privalo nedelsiant nutraukti teikti bet kokią 
Olimpinę medžiagą tokiam TTNIS. Tuo pačiu metu TOK korporatyvinės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento atvaizdų tarnyba 
nedelsiant nustoja teikusi bet kurį Archyvinį olimpinį turinį tokiam TTNIS. Be to, TOK pasilieka sau išimtinę teisę savo nuožiūra imtis bet kokių 
papildomų veiksmų, įskaitant atitinkamus teisinius veiksmus, prieš minėtą TTNIS. 

Joks kitas subjektas, visų pirma TTNIS, neturi teisės suteikti teisės naudoti Olimpinį turinį ir (arba) jį perskirstyti be išankstinio raštiško TOK 
sutikimo. Kategoriškai draudžiama naudoti Olimpinį turinį iš bet kurių kitų šaltinių; šis draudimas apima ir draudimą naudoti bet kurią Olimpinę 
medžiagą, kuri yra įtraukta į TOK INFO informacijos santrauką žiniatinklyje (INFO feed), išskyrus spaudos konferencijas, vadovaujantis šių 
NNT IV.2 skyriumi.  

4. Sąvokos 

Didžiosiomis raidėmis šiose NNT rašomos sąvokos turi joms šiame dokumente priskirtą arba VIII skyriuje („Sąvokos“) suteiktą reikšmę. 

II. NAUJIENŲ NAUDOJIMO TELEVIZIJOJE TAISYKLĖS: 

Ribotas naudojimas Televizijos Naujienų laidose 

Visas Olimpinis turinys, kurį naudoja televizijos TTNIS, yra skirtas išimtinai tik Televizijos Naujienų laidoms, Transliacijoms ir Rodymui viešai 
išimtinai tik per Televiziją šiame II skyriuje nurodytomis sąlygomis, taikant tokius apribojimus:  

TARPTAUTINIS 
OLIMPINIS 

KOMITETAS  
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1. Olimpinio turinio kiekis: 

Bendra suminė trukmė – ne ilgiau nei 6 (šešios) minutės Olimpinio turinio gali būti naudojama per dieną. 

2. Naujienų laidų skaičius, trukmė ir tarpai tarp Naujienų laidų (3x2x3): 

a. Olimpinis turinys gali būti parodytas ne daugiau nei 3 (trijose) Naujienų laidose per dieną; 

b. ne daugiau nei 2 (dvi) minutės Olimpinio turinio gali būti parodytos per vieną Naujienų laidą; 

c. tarp šių Naujienų laidų privalo būti ne mažesnis nei 3 (trijų) valandų tarpas; ir 

d. ne daugiau nei trečdalis arba 30 sekundžių (priklausomai nuo to, kas trunka trumpiau), bet kurio individualaus Olimpinio 
renginio gali būti panaudota per bet kurią vieną Naujienų laidą. Jeigu individualaus Olimpinio renginio trukmė nesiekia 15 
sekundžių, tada Naujienų laidoje gali būti Transliuojamas ir Rodomas visas renginys. 

SANTRAUKA – OLIMPINIO TURINIO NAUDOJIMAS TELEVIZIJOS NAUJIENŲ LAIDOSE 

Maksimali trukmė per dieną: 6 minutės 

Maksimalus Naujienų laidų skaičius per dieną: 3 

Maksimali Olimpinio turinio trukmė Naujienų laidoje: 2 minutės 

Minimalus laiko tarpas tarp skirtingų Naujienų laidų: 3 valandos 

Maksimalus laikas, skiriamas individualiam Olimpiniam 
renginiui per vieną Naujienų laidą: 

1/3 arba 30 sekundžių (atsižvelgiant į tai, kas vyksta 
trumpiau) arba  
■ Visas renginys, jeigu trunka trumpiau nei 15 
sekundžių. 

3. Naujienų laidų skaičius, trukmė ir laiko tarpai tarp Naujienų laidų Naujienų ar Sporto kanaluose: 

Šiame II skyriaus 2 dalyje išdėstytiems reikalavimams yra numatyta išimtis Naujienų ar Sporto kanalams. Naujienų ar Sporto kanalams 
suteikiama galimybė Transliuoti ir Rodyti Olimpinį turinį laikantis tokių apribojimų: 

a. Olimpinis turinys gali būti parodytas ne daugiau nei 6 (šešiose) Naujienų laidose per dieną; 

b. per vieną Naujienų laidą gali būti panaudota ne daugiau nei 1 (viena) minutė Olimpinio turinio; 

c. tarp šių Naujienų laidų privalo būti ne trumpesnis nei 1 (vienos) valandos tarpas; ir 

d. ne daugiau nei trečdalis ar ne daugiau nei 30 sekundžių bet kurio individualaus renginio gali būti panaudota per bet kurią 
Naujienų laidą (atsižvelgiant į tai, kas trunka trumpiau). Tačiau, jeigu individualaus Olimpinio renginio trukmė yra trumpesnė 
nei 15 sekundžių, tada Naujienų laidoje gali būti Transliuojamas ir Rodomas visas renginys. 

SANTRAUKA – OLIMPINIO TURINIO NAUDOJIMAS PER TELEVIZIJOS NAUJIENŲ LAIDAS, RODOMAS TIK 
PER NAUJIENŲ AR SPORTO KANALUS 

Maksimali trukmė per dieną: 6 minutės 

Maksimalus Naujienų laidų skaičius per dieną: 6 

Maksimali trukmė Naujienų laidoje: 1 minutė 

Minimalus laiko tarpas tarp skirtingų Naujienų laidų: 1 valanda 

Maksimalus laikas, skiriamas individualiam Olimpiniam 
renginiui per vieną Naujienų laidą: 

■ 1/3 ar 30 sekundžių (atsižvelgiant į tai, kas trunka 
trumpiau) 
ar 
■ Visas renginys, jei trunka trumpiau nei 15 
sekundžių. 

* Visais kitais atvejais, žr. šio skyriaus 1 ir 2 dalį. 

4. Retransliavimas po transliacijos leidžiamas tik TTTIS  

TTNIS gali Transliuoti ir Rodyti Olimpinį turinį tik praėjus 3 (trims) valandoms po to, kai atitinkamą Olimpinę medžiagą tiesiogiai 
Transliavo ir Rodė vietos TTTIS per bet kurią licencijuotą transliavimo platformą tos vietos TTTIS teritorijoje. Jeigu vietos TTTIS per 
bet kurią licencijuotą transliavimo platformą toje teritorijoje tą dieną (vietos laiku) netransliavo atitinkamo Olimpinio renginio, 
pasibaigusio tą dieną, tada tokia Transliacija ir Rodymas  gali įvykti pasibaigus tokiai dienai (t. y., 24:00 val. vietos laiku).  

5. Naudojimo trukmė: 
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Olimpinis turinys gali būti naudojamas tik 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas po konkretaus Olimpinio renginio pabaigos 
vadovaujantis II skyriaus 4 dalies nuostatomis arba vietos teisės aktų nustatyta tvarka, kuri yra taikoma aktualių įvykių pranešimams.   

6. Leistinas transliavimas keliais kanalais vienu metu (angl. Simulcast) ir Perdavimas pagal pareikalavimą (angl. On-demand 
Transmission): 

Nepaisant IV skyriaus 9 dalyje nustatyto bendro draudimo, į Televizijos Naujienų laidą įtrauktas Olimpinis turinys gali būti 
transliuojamas keliais kanalais vienu metu, jeigu toks transliavimas laikytinas Leistinu transliavimu keliais kanalais vienu metu.   

Be to, Televizijos Naujienų laida, kuriai taikomos Leistino transliavimo keliais kanalais vienu metu sąlygos, gali būti rodoma (tiktai 
visoje apimtyje ir laikantis pirmiau nurodytų sąlygų) „pagal pareikalavimą“ (angl/ on - demand)Internetu su sąlyga, kad tokia Transliacija 
ir Rodymas vyksta laikantis Platinimo internetu reikalavimų.  

III. NAUJIENŲ NAUDOJIMO RADIJUJE TAISYKLĖS: 

1. Ribotas naudojimas Radijo Naujienų laidose ir reportažo trukmė: 

a. Visas Olimpinio turtinio naudojimas, kai tokį turinį naudoja Radijo TTNIS, turi būti išimtinai skirtas  tik Radijo Naujienų laidos 
Transliacijai ir Rodymui tiktai atitinkamose jų teritorijose. 

b. Olimpinis turinys gali būti naudojamas tik 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas po atitinkamo Olimpinio renginio pabaigos. 

2. Komentarų iš Televizijos reportažų naudojimas: 

Naudojimas vadovaujantis IV.3 skyriuje apibrėžta tvarka. 

3. Retransliavimas po transliacijos, leidžiamas tik TTTIS:  

Olimpinis turinys gali būti perduotas tik: 

(i) jeigu bet kurią transliacijoje esančią Olimpinę medžiagą jau perdavė vietos TTTIS; arba 

(ii) jeigu vietos TTTIS tą dieną (vietos laiku) neperdavė medžiagos apie atitinkamą Olimpinį renginį, pasibaigusį tą dieną, tada 
tokia Transliacija ir Rodymas gali įvykti pasibaigus tokiai dienai (t. y., 24:00 val. vietos laiku).  

4. Leistinas transliavimas per kelias stotis vienu metu (angl. Simulcast) ir Perdavimas pagal pareikalavimą (angl. On-demand 
Transmission): 

Nepaisant IV skyriaus 9 dalyje nustatyto bendro draudimo, į Radijo Naujienų laidą įtrauktas Olimpinis turinys gali būti transliuojamas 
per kelias stotis vienu metu, jei toks transliavimas laikytinas Leistinu transliavimu per kelias stotis vienu metu.  

Be to, Radijo Naujienų laida, kuriai taikomos Leistino transliavimo per kelias stotis vienu metu sąlygos, gali būti transliuojama (tiktai 
visoje apimtyje ir laikantis pirmiau nurodytų sąlygų) „pagal pareikalavimą“ (angl. on-demand)Internetu su sąlyga, kad tokia Transliacija 
ir Rodymas vyksta laikantis Platinimo internetu reikalavimų. 

IV. BENDROSIOS SĄLYGOS: 

1. Patekimas į Olimpinių renginių vietas be įrangos ir be perdavimo teisės: 

Tik profesionali garso (vaizdo) įranga, kurią turi OTT, TTTIS ir trečiosios šalys, ir kurią patvirtino TOK, gali būti naudojama Olimpinei medžiagai 
Olimpinių renginių vietose filmuoti ir jai Transliuoti bei Rodyti. „E“ akreditaciją turinčios žiniasklaidos priemonės, kiekvieną kartą atsižvelgiant 
į tos akreditacijos suteikiamas teises, gali turėti teisę patekti be profesionalios garso (vaizdo) įrangos į Olimpinių renginių vietas, išskyrus ENR 
į Olimpinius renginius, kurie yra įvardyti kaip aukštos paklausos renginiai, į kuriuos leidžiama patekti tik įsigijus bilietus.  

Jokiomis aplinkybėmis jokia „E“ akreditaciją turinti žiniasklaidos priemonė neturi teisės įrašyti, filmuoti, sukurti, Transliuoti ir  Rodyti (tiesiogiai 
ar vėliau) bet kurios Olimpinės medžiagos, įskaitant telefonu įrašytus garso (vaizdo) reportažus ir interviu, per bet kurią platformą, įskaitant 
Televiziją, Internetą ar bet kurią kitą interaktyvios žiniasklaidos priemonę ir (arba) bevieles platformas ir įrenginius iš bet kurios Olimpinio 
renginio vietos.  

2. Spaudos konferencijos: 

ENR iš PSC sukurtiems ar pagamintiems garsams ar atvaizdams nėra taikomi apribojimai, apibrėžti II skyriuje „Naujienų naudojimo televizijoje 
taisyklės“ ir III skyriuje „Naujienų naudojimo radijuje taisyklės“.   

„E“ akreditaciją turinčioms žiniasklaidos priemonėms leidžiama įrašyti oficialias spaudos konferencijas iš PSC, kad tie įrašai būtų Transliuojami 
ir Parodyti viešai vėliau (t. y. netiesiogiai) jau pasibaigus atitinkamai oficialiai spaudos konferencijai, per bet kurią platformą (įskaitant Internetą) 
per oficialią „E“ akreditaciją turinčios priemonės tarnybą, visa apimtimi arba dalimis be jokių teritorinių apribojimų. Reikalavimas dėl vėlesnės 
Transliacijos ir Rodymo konkrečiai nėra taikomas: (i) TOK vykdomajai valdybai, TOK sesijai ir TOK Prezidento spaudos konferencijoms; ir (ii) 
TOK (Tokyo 2020 Olimpinių žaidynių) rengiamoms kasdienėms spaudos konferencijoms.  

„E“ akreditaciją turinčios žiniasklaidos priemonės gali gauti spaudos konferencijų (oficialių spaudos konferencijų PSC, spaudos konferencijų 
po įvykusių varžybų Olimpinėse renginių vietose ir visų kitų, priklausomai nuo atvejo) medžiagą, kurią gali parsisiųsti iš Spaudos konferencijų 
skilties iš TOK INFO informacijos santraukos žiniatinklyje (angl. INFO feed), kurią gali panaudoti Transliacijai ir Rodymui vėlesniu laiku (t. y. 
netiesiogiai) (visa apimtimi arba dalimis) iškart, kai tik pasibaigė atitinkama spaudos konferencija, per bet kurią platformą (įskaitant Internetą) 
per oficialią „E“ akreditaciją turinčios priemonės tarnybą be jokių teritorinių apribojimų. 

Šių NNT sąlygos taikomos mutatis mutandis pačių „E“ akreditaciją turinčių žiniasklaidos priemonių  savarankiškiems reportažams apie 
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įvykusias oficialias spaudos konferencijas, o taip pat INFO informacijos santraukos žiniatinklyje naudojimui (angl. INFO feed).  

3. Nenaudokite komentarų ir kitų turinio papildymų: 

Ypatingai Radijo Transliacijoms ir Rodymui, tačiau ne vien tik šiais atvejais, bet koks Olimpinio turinio, išskyrus OTT tarptautinę santrauką 
žiniatinklyje (įskaitant Olimpinio kanalo pačias svarbiausias naujienas) ir informacijos santrauką žiniatinklyje (angl. INFO feed), naudojimas 
vadovaujantis šiomis NNT neapima bet kurių naujienų vedėjo pasakojimų, komentarų, surinktos medžiagos ir interviu, kurie pasirodo arba 
kitokiu būdu yra įterpiami į atitinkamą Olimpinį turinį, nepriklausomai nuo šaltinio, nebent buvo gautas atitinkamas leidimas naudoti tokią 
informaciją iš atitinkamo TTTIS prieš bet kokį tokios informacijos panaudojimą.   

4. Nenaudokite grafinių animacinių formatų (GIFs), varžybų komentatoriaus komentarų (play-by-play commentary) ar kitokių analogiškų 
dengimų: 

Draudžiama: (i) Transliuoti ir Rodyti  ar bet kuriuo kitu būdu panaudoti per bet kurią platformą bet kokio varžybų komentatoriaus komentarus; 
(ii) pateikti Olimpinį turinį grafiniais animaciniais formatais, kaip antai: animaciniu GIF (t. y., GIFV), GFY, WebM ar kitokios rūšies trumpais 
vaizdo formatais; ir (iii) draudžiamas bet koks daugybinis statinių atvaizdų rodymas su vaizdo atnaujinimo funkcija, kuri skatina pasijusts taip, 
tarsi būtų žiūrimas Olimpinio turinio vaizdo įrašas ar kitoks analogiškas reportažas, nesvarbu, rodomas tiesiogiai ar vėliau (t. y. netiesiogiai).  

5. Nekeiskite Olimpinio turinio: 

Vadovaujantis šiomis NNT taisyklėmis neleidžiama naudoti Olimpinio turinio tokiu būdu, kuris pakeistų ar modifikuotų bet kuriomis 
priemonėmis (įskaitant ir bet kokių grafinių elementų uždėjimą ant Olimpinio turinio) faktinę bet kurio Olimpinio renginio ar Olimpinio renginio 
vietos realybę arba konkretų dalyvį (įskaitant ir jo (-s) pasirodymą). 

6. Olimpinės nuosavybės naudojimas 

Olimpinė nuosavybė turi būti naudojama griežtai laikantis principų, apibrėžtų TOK rekomendacijose žiniasklaidos organizacijoms dėl olimpinės 
nuosavybės naudojimo visuomenės informavimo tikslais.  

7. Jokių komercinių sąsajų  

Olimpinį turinį draudžiama naudoti reklamose ar bet kokios rūšies komerciniame turinyje arba ryšium su bet kurio prekės ženklo, produkto ar 
paslaugos reklama, išskyrus TOK aiškiai patvirtintus atvejus. Jokios Naujienų laidos, kuriose rodomas Olimpinis turinys, ar bet kuri kita 
programa negali būti pristatomos ar reklamuojamos kaip su Olimpiada ar Žaidynėmis susijusios laidos, ir joks Olimpinis turinys negali būti 
naudojamas bet kokiai Naujienų laidai ar bet kuriai kitai laidai reklamuoti. Joks Olimpinis turinys (įskaitant jo prieinamumą per bet kurią 
Naujienų laidą) negali būti reklamuojamas, parduodamas ir negali būti reklaminės kampanijos dalimi bet kurioje platformoje, įskaitant 
Televiziją, Radiją, Internetą ir bet kurią kitą interaktyvios žiniasklaidos priemonę ir (arba) bevielį įrenginį (įskaitant bet kuriuos tinklalapius, 
mobiliąsias programėles ar socialinės žiniasklaidos paskyras) arba naudojamas kitokiu būdu be išankstinio raštiško TOK leidimo. Konkrečiai, 
Olimpinis turinys ar bet kuri Naujienų laida, kurioje pateikiamas Olimpinis turinys, negali būti naudojami, realizuojami ar reklamuojami tokiu 
būdu, kuris TOK nuomone sukuria įspūdį ar leidžia manyti: 

a) esant bet kuriai oficialiai ar komercinei sąsajai su TOK, Žaidynėmis, Tokyo 2020 m. olimpiada ar Olimpiniu judėjimu, iš tikrųjų nesant 
jokių tokių sąsajų; ar 

b) kad TTNIS, įskaitant, bet neapsiribojant, jų kanalus, tarnybas, Naujienų laidas ir kitas programas, rekomendavo, patvirtino ar aprobavo 
TOK, Žaidynės, Tokyo 2020 m. olimpiada ar Olimpinis judėjimas.  

Atsižvelgiant į visas pirmiau išdėstytas sąlygas:  

(i) yra leidžiamos trečiųjų asmenų reklamos ar reklaminės kampanijos, kurios yra Transliuojamos ir Rodomos prieš, per arba 
po Naujienų laidų, kuriose pateikiamas ir Olimpinis turinys laikantis šių NNT taisyklių. Tačiau reklama turėtų aiškiai išsiskirti 
ir būti atskirta siekiant išvengti bet kokios netinkamos sąsajos su Olimpiada. Konkrečiai, jokia reklama ar reklaminė 
kampanija negali persidengti su, įsiterpti, būti pateikta ant viršaus, atkurta ar pristatyta atkuriant ar pristatant Olimpinį turinį 
ir (arba) Olimpinę nuosavybę; ir 

(ii) Olimpinio turinio rėmėjų Transliacija ir Rodymas (įskaitant bet kurioje Naujienų laidos, kurioje pateikiamas ir Olimpinis 
turinys, skiltyje ar svarbiausių įvykių apžvalgoje) nėra leidžiama, nebent buvo gautas išankstinis rašytinis TOK leidimas. 

8. Šaltinio nurodymas 

TTNIS naudojantys Olimpinę medžiagą privalo nurodyti, kuri vietos TTTIS suteikė Olimpinę medžiagą. Pagal tokį patį principą, Archyvinę 
olimpinę medžiagą naudojantis TTNIS privalo nurodyti TOK kaip tokios Archyvinės olimpinės medžiagos šaltinį. Šaltinis privalo būti nurodomas 
vadovaujantis šiose NNT apibrėžta tvarka, ekrane pateikiant šaltinio nuorodą į vietos TTTIS ar TOK (jei taikytina). TTTIS atveju privalo būti 
išsaugotas TTTIS vandens ženklas arba jis turi būti rodomas viso trumpo epizodo metu. Visais kitais atvejais privaloma pateikti vaizdinę 
nuorodą į vietos TTTIS ar TOK (jei taikytina) viso trumpo epizodo metu, šios nuorodos tekstas turi atrodyti taip: „Medžiagą suteikė (TTTIS 
pavadinimas) arba Tarptautinio olimpinio komiteto medžiaga (priklausomai nuo atvejo)“.   

9. Jokio naudojimo Internete: 

Išskyrus Leistiną transliavimą keliais kanalais arba keliomis stotimis vienu metu, kaip apibrėžta šių taisyklių II skyriaus (Televizija) 6 dalyje ar 
III skyriaus 4 dalyje (Radijas), Olimpinis turinys negali būti platinamas Internete ar per bet kurią interaktyvią žiniasklaidos priemonę ir (arba) 
bevielę platformą ar įrenginius. Tai apima draudimą Transliuoti ir Rodyti, o taip pat kitokiais būdais pasinaudoti Olimpiniu turiniu naudojant bet 
kurias interaktyvias paslaugas, įskaitant tokias paslaugas, kaip „aktyvios naujienos“ ar „aktyvus sportas“ arba bet kurias susijusias transliacijos 
pagal pageidavimą paslaugas, kurios leidžia žiūrovui pasirinkti, ką nori žiūrėti per kanalą, ir tokiu būdu žiūrėti Olimpinį turinį tokiu laiku ir per 
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tokias laidas, kurioms nebuvo suteikta tokia konkreti teisė pirmiau nurodytuose skyriuose.  

10. Geografinio blokavimo ir kitos saugumo priemonės: 

Neribojant jokių kitų II ir III skyriaus nuostatų taikymo, bet kuris leistinas Olimpinio turinio naudojimas vadovaujantis šiomis NNT, bet kuriuo 
galiojančiu įstatymu ar teisės aktu (pvz., „Sąžiningo elgesio“ nuostatomis) ar kitokiu pagrindu, per bet kurią platformą, įskaitant, bet 
neapsiribojant, Televiziją, Radiją, Internetą ar bet kurią kitą interaktyvią žiniasklaidos priemonę ir (arba) bevieles platformas ir įrenginius, visais 
atvejais privalo būti ribojamas pasitelkiant Geografinio blokavimo ir kitokias saugumo priemones (atsižvelgiant į natūraliai tarp sienų 
persiduodančius signalus), ir turi būti skirtas asmenims, esantiems toje teritorijoje, kurioje atitinkama Naujienų laida yra perduodama 
Televizijos ar Radijo priemonėmis.  

11. Sąžiningas naudojimas, sąžiningas dalykinis naudojimas ar bet kurie kiti autorių teisių apribojimai: 

Jeigu kuri nors sąžiningo naudojimo, sąžiningo dalykinio naudojimo ar kitokia autorių teisių naudojimą ribojanti ar panaši nuostata, esanti 
taikytinoje nacionalinėje teisėje, leidžia TTNIS naudoti Olimpinį turinį, tokiais atvejais II skyriaus 1 dalyje nurodytos iš viso 6 (šešios) minutės 
per dieną bus įtrauktos į minimalią leistiną tokio sąžiningo naudojimo, sąžiningo dalykinio naudojimo ar kitų autorių teises ginančių apribojimų 
ar panašių nuostatų trukmę, o nebus pridedamos papildomai.   

V. PAŽEIDIMAI IR STEBĖSENA: 

1. Taisyklių laikymosi stebėsena 

TOK, Tokyo 2020 ir TTTIS stebės, kaip yra laikomasi šių NNT Žaidynių laikotarpiu. 

2. Leidimų patekti į Olimpinių varžybų vietas ir naudoti Olimpinį turinį atšaukimas  

TOK pasilieka teisę (neapribojant šios teisės bet kuria kita jai priklausančia teisės gynimo priemone ar sankcija) savo paties nuožiūra bet kada 
be išankstinio įspėjimo atšaukti akreditacijas ir kitus teisės patekti į Olimpinių žaidynių renginius leidimus bet kurioms „E“ akreditaciją turinčioms 
žiniasklaidos priemonėms, taip pat teisę gauti Olimpinį turinį neakredituotiems TTNIS, per visą Žaidynių laikotarpį ir būsimas Olimpines 
žaidynes, jeigu buvo pažeista kuri nors NNT nuostata, tokiam atšaukimui įsigaliojant nedelsiant.  

3. Ginčų sprendimas 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių NNT arba susijęs su NNT ar jų pažeidimu, kurių nepavyko išspręsti taikiai 
pasinaudojus visomis TOK nustatytomis teisių gynimo priemonėmis: 

(i) jei kilo Žaidynių laikotarpio metu, turi būti perduotas išimtinai TSA (angl. CAS) skyriui, sprendžiančiam konkrečiai su šiomis 
Olimpinėmis žaidynėmis susijusius ginčus, kuris priims galutinį, neskundžiamą ir šalims privalomą vykdyti sprendimą, vadovaujantis 
TSA nuostatais ir taisyklėmis bei Šveicarijoje galiojančiais teisės aktais; arbitražo vieta – Tokijas, Japonija, proceso kalba – anglų; 
arba 

(ii) jei kilo pasibaigus Žaidynių laikotarpiui, turi būti perduotas TSA, kuris priims galutinį, neskundžiamą ir šalims privalomą vykdyti 
sprendimą, vadovaujantis TSA nuostatais ir taisyklėmis bei Šveicarijoje galiojančiais teisės aktais, arbitražo vieta – Lozana, Šveicarija, 
proceso kalba – anglų.  

VI. KITOS TAIKYTINOS TOK GAIRĖS: 

Papildomai prie šiose NNT nustatytų sąlygų, gali būti taikomos visos kitos gairės, kurias yra paskelbęs TOK www.olympic.org, įskaitant, bet 
neapsiribojant šiais dokumentais: „TOK rekomendacijos socialinės ir skaitmeninės žiniasklaidos priemonių atstovams, kurie yra akredituoti 
XXXII Tokyo 2020 Olimpinėse žaidynėse“ (taikytina individualiems asmenims, kurie buvo akredituoti Žaidynėms) ir „TOK rekomendacijos 
žiniasklaidos organizacijoms dėl olimpinės nuosavybės naudojimo visuomenės informavimo tikslais“, su vėliausiais šių rekomendacijų 
pakeitimais. 

VII. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

■ Visais klausimais dėl šių NNT, įskaitant jų aiškinimą ir įgyvendinimą, arba norint pranešti apie pažeidimus, prašome kreiptis į: 
newsaccessrules@olympic.org. 

■ Dėl Archyvinės olimpinės medžiagos prašome kreiptis į TOK korporatyvinės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentą – 
Atvaizdų tarnybą: images@olympic.org. 

VIII. SĄVOKOS: 

„Naujienų kanalas“ – kanalas, kuriame 
žinios yra vienintelis ar dominuojantis 
rodomas turinys. 

„Sporto kanalas“ – kanalas, kuriame su 
sportu susijusios laidos, o ypač tiesioginės 
transliacijos ir sporto renginių įrašai, sporto 
naujienos ir pokalbių laidos, yra vienintelis ar 
dominuojantis rodomas turinys. 

„Archyvinė olimpinė medžiaga“ – visas 
audiovizualinis ir garsinis turinys iš praėjusių 

Olimpinių žaidynių. 

„Transliavimas ir Rodymas“ arba 
„Transliuoti ir Rodyti“ (ar kiti išvestiniai 
terminai) – audiovizualinės ar garso 
programos rengimas ar atlikimas, 
transliavimas, 
rodymas, platinimas, retransliavimas, 
demonstravimas, padarymas prieinama, 
naudojant televizijos imtuvą, kompiuterio 
ekraną, mobilų įrenginį, delninį kompiuterį, 
įskaitant „plančetes“, Radiją ar kitokio tipo 

rodymo ar priėmimo įrenginius, esamus ar 
sukurtus ateityje.  

TSA – Tarptautinis sporto arbitražo teismas.  

„E“ akreditaciją turinčios žiniasklaidos 
priemonės – rašytinė spauda ir fotografai, 
akredituoti Žaidynėms ir turintys tokias 
akreditacijas: E, ES, EP, EPs, ET, EC ir ENR 
(ir Ex bei EPx, jei taikytina). 

„ENR“ – „E“ akredituotos TTNIS dirbančios 
Žaidynėse su ENR akreditacija. 

mailto:newsaccessrules@olympic.org
mailto:images@olympic.org
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„Žaidynės“ – XXXII Olimpinės Žaidynės 
Tokyo 2020 m., kurios vyks Tokijuje, 
Japonijoje, 2021 m. liepos 23 – rugpjūčio 8 d. 
d. 

„Žaidynių ženklai“ – oficiali emblema, 
talismanas, piktogramos ir kiti identifikatoriai, 
pavadinimai, logotipai ir kiti skiriamieji 
ženklai, žymintys Žaidynes, ir neapimantys 
savarankiško Olimpinio simbolio ar kitų su 
Žaidynėmis susijusių terminų. 

„Žaidynių laikotarpis“ – laikotarpis nuo 
Olimpinio kaimelio atidarymo 2021 m. liepos 
13 d. iki jo uždarymo 2021 m. rugpjūčio 11 d. 

„Geografinis blokavimas ir kitos saugumo 
priemonės“ – šifravimas, signalo saugumas, 
geografinis blokavimas, skaitmeniniai pirštų 
antspaudai ir (arba) vandens ženklai, kopijų 
apsauga, fizinio saugumo sistemos ir (arba) 
bet kurios kitos komercinės aukšto standarto 
saugumo priemonės, susijusios su garso ir 
audiovizualinėmis laidomis bei jų kūrimu, 
laikymu, Transliacija ir Rodymu, kurių 
paskirtis yra: (i) riboti prieigą prie atitinkamos 
Transliacijos ir Rodymo tiems asmenims, 
kurių buvimo vieta yra konkrečiai apibrėžtoje 
teritorijoje, (ii) apsaugoti intelektinės 
nuosavybės teises, įtrauktas į tokią 
Transliaciją ir Rodymą, ir (arba) (iii) užkirsti 
kelią ir (arba) atgrasyti nuo bet kokios tokioje 
Transliacijoje ir Rodyme naudojamos bet 
kokios medžiagos vagystės, piratavimo, 
neteisėto kopijavimo, neteisėto rodymo, 
neteisėto parsisiuntimo, neteisėto 
pakartotino perdavimo, pakeitimo ir 
sunaikinimo, neteisėtos prieigos ar 
pakenkimo. 

„TTC“ – tarptautinis transliacijos centras. 

„INFO“ – TOK Olimpinių žaidynių 
informacijos sistemos tarnyba. 

„Internetas“ – pasaulinė kompiuterinių tinklų 
komunikacinė sistema, prie kurios gali 
prisijungti visuomenė, sujungianti, tiesiogiai 
arba netiesiogiai, asmeninius kompiuterius ir 
(arba) tinklus pasitelkdama TCP/IP duomenų 
perdavimo protokolus (arba iš jų išvestus 
protokolus), prie kurių galima prisijungti per 
žiniatinklį ir išvestinius URL adresus, ir kurie 
leidžia naudotojams dalyvauti duomenų 
perdavime abiem kryptimis tokiais tinklais ir 
gauti turinį (įskaitant fiksuoto ryšio, bevielio 
tinklo ir perdavimą per satelitą, mobiliosiomis 
linijomis, DSL, ISDN, WiMAX ar kitas 
plačiajuosčio ryšio jungtis, tačiau neskaitant 
mobilaus ryšio technologijų ir Televizijos). 

„Platinimo Internetu reikalavimai“ – šių 
NAR IV Skyriaus 10 dalyje apibrėžti 
reikalavimai. 

„TOK“ – Tarptautinis olimpinis komitetas. 

„TF“ – tarptautinės sporto federacijos, kurias 
pripažįsta TOK. 

„PSC“ – Pagrindinis spaudos centras. 

„NNT“ – šios Naujienų naudojimo taisyklės, 
kurias laikas nuo laiko savo nuožiūra gali 
pakeisti TOK. 

„NNT įsipareigojimas“ – tipinės TOK 
parengtos formos įsipareigojimas, kurį turi 
pasirašyti ir pateikti (i) Naujienų agentūros, jų 
filialai ir registruoti vartotojai ir (ii) TTNIS, 
norėdami gauti prieigą prie Olimpinės 
medžiagos (per TTTIS arba Naujienų 
agentūrą) arba Archyvinę olimpinę medžiagą 
(per TOK korporatyvinės komunikacijos ir 
viešųjų ryšių departamento – Atvaizdų 
tarnybą), kaip pasižadėjimą laikytis visų šiose 
NNT apibrėžtų sąlygų. 

„Naujienų agentūra (-os)“ – sąžiningai 
veikiančias naujienų organizacijas, kurių 
pagrindinė veiklos sritis ar teikiama paslauga 
– tai naujienų supirkimas ir pardavimas, 
turinčios TOK ir (arba) OTT leidimą platinti 
Olimpinę medžiagą TTNIS Naujienų 
agentūroms antrinių licencijų pagrindu 
vadovaujantis šiomis NNT. 

„Naujienų laidos“ – pagal reguliarų 
tvarkaraštį vykstančios Televizijos ir Radijo 
(priklausomai nuo atvejo) bendrosios 
naujienų laidos (biuleteniai) (Sporto kanalų 
atveju – kaip dalis reguliariai pagal tvarkaraštį 
rodomos bendrosios sporto laidos) kuriose 
faktiniai vietos, regionų, nacionalinių ar 
tarptautinių naujienų elementai yra 
pagrindinis tokios laidos programos 
(biuletenio) požymis. Aiškumo dėlei 
pažymima, kad tai neapima programų, tokių 
kaip naujienų ir sporto žurnalų, naujienų 
populiarinimo ir atnaujinimų, pramoginių , 
pramoginių naujienų , žurnalų ir jų požymių, 
sporto požymių ir kitų sporto laidų ar specialių 
laidų. 

„NOK“ – TOK pripažinti Nacionaliniai 
olimpiniai komitetai. 

„TTNIS“ – transliuotojų teisių neturinčios 
organizacijos, kurioms nebuvo suteikta teisė  
transliuoti Žaidynes konkrečioje teritorijoje, 
nepriklausomai nuo to, ar jos (ne)turi 
Žaidynių akreditaciją. 

„OTT“ – Olimpinės transliacijos tarnybos, 
Olimpinių žaidynių pagrindinis transliuotojas. 

„Olimpinė chartija“ – 2020 m. liepos 17 d. 
Olimpinė chartija, įskaitant joje pateiktų 
taisyklių oficialius išaiškinimus ir joje minimus 
dokumentus, su vėlesniais pakeitimais. 

„Olimpinis turinys“ – Olimpinė medžiaga 
(įskaitant INFO santrauką žiniatinklyje) ir 
Archyvinė olimpinė medžiaga kartu. 

„Olimpinis renginys“ – bet kuri oficiali 
veikla ar renginys, kuri vyksta Olimpinių 
žaidynių vietoje Žaidynių metu arba susijusi 
su Žaidynėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, 
treniruotes, sportinę veiklą, atidarymo, 

uždarymo ir apdovanojimų ceremonijas, 
interviu ir bet kurią kitą veiklą, vykstančią 
Olimpinių žaidynių vietoje ar iš jos kildinamą. 

„Olimpinės žaidynės“ – varžybos tarp 
sportininkų individualiose ar komandinėse 
rungtyse, bet ne tarp atskirų šalių, 
suburiančios drauge sportininkus, kuriuos 
atrinko TOK pripažintos NOK, besivaržantys 
tarpusavyje pagal atitinkamos SF techninius 
normatyvus; jos susideda iš Olimpinių 
vasaros ir Olimpinių žiemos žaidynių. 

„Olimpiniai ženklai“ Olimpinis simbolis ir 
Žaidynių ženklai. 

„Olimpinė medžiaga“ garsai ir atvaizdai, 
kurie buvo sukurti arba pagaminti bet kuriame 
Olimpiniame renginyje, kurių šaltinis bet 
kuriuo atveju nėra svarbus. 

„Olimpinis judėjimas“ – visos 
organizacijos, sportininkai ir kiti asmenys, 
kurie sutinka vadovautis Olimpinės chartijos 
principais. 

„Olimpinė nuosavybė“ – Olimpinis simbolis 
(Olimpiniai žiedai), Žaidynių ženklai, žodiniai 
ženklai: „Olimpinis“, „Olimpinės žaidynės“ ir 
„Olimpiada“, Olimpinis devizas „Citius, Altius, 
Fortius“ ir bet kuris pirmiau išvardytų sąvokų 
vertimas anglų  ar bet kuria kita kalba, ir visa 
kita Olimpinė terminologija.  

„Olimpinis simbolis“ – penki tarpusavyje 
susinėrę žiedai, kurie simbolizuoja Olimpinį 
judėjimą. 

„Olimpinių renginių vieta“ – apima visas 
vietas, į kurias patekti būtina olimpinė 
akreditacijos kortelė arba bilietas, įskaitant 
Olimpinį kaimelį, Kaimelio aikštę, varžybų 
vietas, treniruočių ir apšilimo vietas, TTC ir 
PSC ir bet kurios į parką panašios vietos, į 
kurias patekti visuomenei nėra reikalingi 
bilietai, tačiau kurios yra Olimpinės erdvės, 
kuriose yra Žaidynių atributika ir (arba) į 
kurias patekti būtina praeiti saugumo patikrą 
ar į kurias patekimas yra kontroliuojamas 
kitokius būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, 
erdves aplink Shiokaze ir Aomi parkus. 

„Leistinas transliavimas keliais kanalais 
(per kelias radijo stotis) vienu metu 
(Simulcast)“ – Televizijos arba Radijo 
sukurtos naujienų laidos perdavimas per kelis 
kanalus (per kelias stotis) TTNIS, kurioms 
leidžiama naudoti Olimpinį turinį 
vadovaujantis šiomis NNT visa apimtimi, su 
sąlyga, kad tokią Naujienų laidą: (i) TTNIS 
pateikia įprastiniu, o ne specialiai Žaidynėms 
sukurtu būdu; (ii) yra pateikiama tik per 
oficialią TTNIS Interneto tarnybą ir (iii) 
pasitelkiamos Geografinio blokavimo ir kitos 
Saugumo užtikrinimo priemonės tokiu būdu, 
kuris atitinka Platinimo Internetu 
reikalavimus, išdėstytus šių NNT IV Skyriaus 
10 Dalyje. 
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„Radijas“ – linijinė garso programavimo 
transliacija elektroniniais signalais radijo 
bangomis, skirta priimti įprastiniuose radijo, 
kabelinio radijo ir satelitinio radijo 
prietaisuose. Aiškumo dėlei, Radijo apibrėžtis 
neapima, neapsiribojant, Interneto, garso 
parsisiuntimo, vaizdo parsisiuntimo ir bet 
kurios kitos formos vaizdo perdavimo pagal 
pareikalavimą, rodymo Internete, rodymo per 
interaktyvias žiniasklaidos priemones ir 
(arba) bevieles platformas ir įrenginius 
(įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius 
kompiuterius ar panašius prietaisus). 

„TTTIS“ – korporacija ar institucija, kuriai 
TOK suteikė teisę Transliuoti ir Rodyti 
Žaidynes konkrečioje teritorijoje per vieną ar 
kelias priemones (platformas), įskaitant 
Televiziją ir Internetą. 

„Transliavimas keliais kanalais (per kelias 
stotis) vienu metu (Simulcast)“ – linijinis 
lygiagretus ir nekeisto turinio perdavimas 
Internetu ar bet kuria kita interaktyvia 
žiniasklaidos priemone ir (arba) beviele 
platforma ar įrenginiu. 

„Komandos pasveikinimo ceremonijos“ – 
oficiali „pagerbimo ceremonija“ Žaidynių 
pradžioje, kurioje pasveikinami visi 
sportininkai, komandų nariai, atstovai ir 
svečiai, vykstanti Kaimelio aikštėje nuo 
Olimpinio kaimelio atidarymo (2021 m. liepos 
13 d.) iki Žaidynių atidarymo ceremonijos 
(2021 m. liepos 23 d.) 

„Televizija“ – linijinės garso-vaizdo 
programos transliacija elektroniniais 
signalais, kurie skirti rodyti įprastiniuose 
televizorių ekranuose. Aiškumo dėlei 
pažymima, kad Televizija konkrečiai 
neapima, neapsiribojant, Interneto, vaizdo 
parsisiuntimo, vaizdo stebėjimo ir kitų vaizdo 
perdavimo pagal pageidavimą rodymo formų, 
rodymo per Internetą, per bet kurią 
interaktyvią žiniasklaidos priemonę ir (arba) 
bevieles platformas ir įrenginius (įskaitant 
mobiliuosius telefonus, planšetinius 
kompiuterinius ir panašius prietaisus), namų 
kiną ir Radiją. 

„Tokyo 2020“ – 2020 m. Tokijo Olimpinių ir 
Parolimpinių Žaidynių organizacinis 
komitetas. 

„Kaimelio aikštė“ – aikštė, kuri bus įrengta 
šalia, tačiau atskirai nuo Olimpinio kaimelio 
gyvenamosios zonos, kurioje vyks įvairios 
veiklos, tame tarpe ir Komandų pagerbimo 
ceremonijos. 
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