
  

2012 metų Vilniaus universiteto geriausių studentų-sportininkų dešimtukas 

I vieta - PALŠYTĖ AIRINĖ Komunikacijos f. Lengvoji atletika (šuolis į aukštį). Vasaros Olimpinės žaidynės – 11 vieta; Pasaulio uždarų 

patalpų čempionatas – 9 vieta; Lietuvos čempionatas – 1 vieta 

 

AKSIONOVA RŪTA Filosofijos f. Dziudo / sambo. Pasaulio sambo čempionatas – dalyvė; Europos universalios kovos 

čempionatas – 1 vieta; SELL žaidynės – 1 vieta; Lietuvos dziudo čempionatas – 1 vieta; 

Lietuvos sambo čempionatas – 1 vieta 

 

BATULEVIČIŪTĖ LINA Medicinos f. Šiuolaikinė penkiakovė. Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas – 31 vieta; 

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas – 1 vieta; Lietuvos žiemos fechtavimo 

čempionatas – 2 vieta; SELL žaidynės (plaukimas) – 1 vieta 

 

BATKOVSKYTĖ DOMINYKA  Chemijos f. Šachmatai. Lietuvos moterų komandų šachmatų lyga – 1 vieta; Lietuvos merginų iki 20 

metų čempionatas – 1 vieta; Pasaulio merginų iki 20 metų čempionatas – 33 vieta 

 

BUTKEVIČIUS ARNAS Tarptautinio verslo m. Krepšinis. Europos U-20 čempionatas – 1 vieta 

 

JARAS MINDAUGAS Matematikos ir informatikos f. Svarsčių kilnojimas / galiūnų sportas. Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas – 1 vieta; 

Europos galiūnų-mėgėjų čempionatas – 9 vieta; Lietuvos galiūnų reitinge 7 vieta 

 

MACAITĖ AISTĖ MARIJA Teisės f. Stalo tenisas. Lietuvos komandinis čempionatas – 1 vieta; Lietuvos jaunimo čempionatas 

– 1 vieta (vieneto ir dvejeto rungtyse), 3 vieta (mišraus dvejeto rungtis); Lietuvos 

asmeninis čempionatas – 3 vieta (dvejeto rungtis) 

 

TALAČKA MODESTAS Filologijos f. Svarsčių kilnojimas. Lietuvos čempionatas – 1 vieta; Pasaulio jaunimo čempionatas – 2 

vieta 

 

TARUTIS OVIDIJUS Teisės f. Svarsčių kilnojimas. Lietuvos suaugusiųjų čempionatas – 1 vieta; Pasaulio jaunimo 

čempionatas – 2 vieta 

 

VENSLAVIČIŪTĖ IEVA Ekonomikos f. Stalo tenisas. Pasaulio komandinis čempionatas – 47 vieta; Europos čempionatas – 

čempionatas – 17 vieta (moterų dvejeto rungtis); Europos asmeninis čempionatas – 65 

vieta; Pabaltijo komandinis čempionatas – 2 vieta; Lietuvos komandinis čempionatas – 1 

vieta; Lietuvos čempionatas – 1 vieta (moterų dvejeto ir mišraus dvejeto rungtyse); 

Lietuvos asmeninis čempionatas – 1 vieta; Lietuvos stalo teniso asociacijos Taurė – 2 vieta 

   

2012 metų Vilniaus universiteto geriausia komanda 

STALO TENISO RINKTINĖ, trenerė Džiuljeta Liepinaitienė 

 

Lietuvos komandinis čempionatas – I vieta 

Lietuvos Universiada - I vieta 

Europos komandinių sporto šakų studentų žaidynės – 11 vieta 

 

Auksė Gecevičiūtė (Teisės f.), Agnė Gečiauskaitė (Medicinos f.),  

Aistė Macaitė (Teisės f.), Aušra Stirbytė (Filologijos f.), 

Monika Tamulionytė (Medicinos f.), Ieva Venslavičiūtė (Ekonomikos f.) 

 


