
  

2015 metų Vilniaus universiteto geriausių studentų-sportininkų dešimtukas / išrinktas remiantis nuostatais 

 

VALČIUKAITĖ MILDA 
 

Komunikacijos f. Akademinis irklavimas. Pasaulio universiada / dvivietė valtis, I vieta; Pasaulio čempionatas / 
dvivietė valtis, 5 vieta ir olimpinis kelialapis;  Europos čempionatas / dvivietė valtis, II vieta 
 

BATULEVIČIŪTĖ LINA Medicinos f. Šiuolaikinė penkiakovė. Pasaulio čempionatas / estafetė, II vieta; Europos  čempionatas / 
estafetė, III vieta; Lietuvos čempionatas, II vieta 
 

DUMBAUSKAITĖ IEVA Komunikacijos f. Paplūdimio tinklinis.  Europos žaidynės, III vieta; Rytų Europos čempionatas, III vieta; Europos 
jaunimo čempionatas, III vieta 
 

GURA PAULIUS Teisės f. Stalo tenisas.  Pabaltijo čempionatas, I vieta (asmeninė įskaita), I vieta (komandinė įskaita); 
Lietuvos komandinis čempionatas (aukščiausia lyga), I vieta  
 

LUKOŠEVIČIUS MYKOLAS Ekonomikos f. Dziudo, sambo / svorio kategorija -66 kg. Lietuvos dziudo čempionatas, I vieta; tarptautinės 
SELL studentų žaidynės, I vieta 

   
PALŠYTĖ AIRINĖ  Ekonomikos f. Lengvoji atletika / šuolis į aukštį.  Pasaulio čempionatas, 14 vieta; Pasaulio universiada, I vieta; 

Lietuvos čempionatas, I vieta  
 

POŠKA DOMANTAS 
 

Ekonomikos f. Lengvoji atletika / disko metimas. Pasaulio jaunimo čempionatas, 4 vieta; tarptautinės SELL 
studentų žaidynės, I vieta 
 

PREIDŽIŪTĖ INGRIDA 
 

Filosofijos f. Stalo tenisas. Lietuvos asmeninis čempionatas, I vieta; Lietuvos komandinis čempionatas, II 
vieta; tarptautinės SELL studentų žaidynės, II vieta 

   
RAINYS MANTAS Matematikos ir informatikos f. Lengvoji atletika. Europos komandinis čempionatas / estafetė, 12 vieta; Lietuvos čempionatas / 

400 m, I vieta; tarptautinės SELL studentų žaidynės / 100 m, III vieta, 200 m, III vieta 
 

STRAZDAS POVILAS Teisės f. Plaukimas. Pasaulio čempionatas / estafetė laisvu stiliumi, 19 vieta, 200 m kompleksinis 
plaukimas, 28 vieta, olimpinis kelialapis; Lietuvos čempionatas / 200 m kompleksinis plaukimas, I 
vieta, 200 m laisvu stiliumi, I vieta; tarptautinės SELL studentų žaidynės / 50 m peteliške, I vieta, 
200 m kompleksinis plaukimas, I vieta 
 

2015 metų Vilniaus universiteto geriausia komanda / išrinkta remiantis balsavimu 

FUTBOLO RINKTINĖ, treneriai Rimantas Turskis, Edvardas Malkevičius 
Lietuvos studentų futbolo lyga, III vieta 
Vilniaus apskrities „Snaigės“ turnyras, II vieta 

 


