
  

2018 METŲ VILNIAUS UNIVERSITETO GERIAUSIŲ STUDENTŲ-SPORTININKŲ DEŠIMTUKAS 

 

MILDA VALČIUKAITĖ 
 

Komunikacijos f. Akademinis irklavimas / dvivietė valtis. Pasaulio irklavimo čempionatas / I vieta;  Pasaulio 
irklavimo Taurė / III vieta, Tarptautinė Pjediluko regata „Memorial Paolo D’Aloja“ / I vieta 
(vienvietė valtis) 

AIRINĖ PALŠYTĖ Ekonomikos ir verslo 
administravimo f. 
 

Lengvoji atletika / šuolis į aukštį. Europos lengvosios atletikos čempionatas / 4 vieta; 
Tarptautinės šuolių į aukštį varžybos Eberštadte / I vieta; Lietuvos lengvosios atletikos 
čempionatas / I vieta; Sporto klubo „Cosma“ taurės lengvosios atletikos varžybos / I vieta;  

IEVA DUMBAUSKAITĖ  Komunikacijos f. Paplūdimio tinklinis. Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) dviejų žvaigždučių serijos 
paplūdimio tinklinio turnyras / 5 vieta; Europos sniego tinklinio čempionatas / I vieta; Lietuvos 
sniego tinklinio čempionatas / I vieta; Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio čempionatas / II 
vieta 

VESTA ALELIŪNIENĖ Medicinos f. Orientavimosi sportas. Pasaulio orientavimosi sporto čempionatas / 21 vieta (sprintas); 
Pasaulio orientavimosi sporto studentų čempionatas / 19 vieta (estafetė); Baltijos šalių 
čempionatas / 8 vieta; Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas / I vieta (estafetė); Lietuvos 
universitetų studentų čempionatas / I vieta 

POVILAS STRAZDAS Teisės f. 
 

Plaukimas. Europos plaukimo čempionatas / 12 vieta (estafetė 4 x 200 m laisvuoju stiliumi); 
SELL studentų žaidynės / I vieta (200 m kompleksinis plaukimas), II vieta (100 m  laisvuoju 
stiliumi), II vieta (estafetė 4 x 50 m); Lietuvos plaukimo čempionatas / I vieta (200 m 
kompleksinis plaukimas); Lietuvos plaukimo federacijos sprinto taurė / I vieta (100 ir 200 m 
kompleksinis plaukimas); Lietuvos universitetų studentų čempionatas / I vieta (50 m delfinu), I 
vieta (100 m kompleksinis plaukimas), I vieta (estafetė 4 x 50 m) 

URTĖ ANDRIUKAITYTĖ Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų 
institutas 

Paplūdimio tinklinis. Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) žvaigždučių serijos paplūdimio 
tinklinio turnyras / II vieta; Europos sniego tinklinio čempionatas / 9-16 vietos; Lietuvos 
paplūdimio tinklinio čempionatas / I vieta; Lietuvos sniego tinklinio čempionatas / II vieta; 
Lietuvos universitetų studentų čempionatas / I vieta 

JAUNIUS STRAZDAS Filosofijos f. Lengvoji atletika / ilgų distancijų bėgimas, triatlonas. ETU Europos triatlono čempionatas / 

5 vieta; SELL studentų žaidynės / 1 vieta (1500 m); Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas 

/ III vieta (10 000 m); Lietuvos triatlono čempionatas / III vieta; Lietuvos triatlono sprinto 

čempionatas / III vieta; Bėgimo renginys „Nike We Run Vilnius“ / I vieta (10 000 m); Vilniaus 

miesto sporto centro čempionatas / III vieta (3000 m); Lietuvos universitetų studentų 

lengvosios atletikos čempionatas (žiemos, vasaros) / I vieta; Lietuvos universitetų kroso 

čempionatas / I vieta (3000 m) 

ANTANAS BAIDA Ekonomikos ir verslo 
administravimo f. 
 

Jėgos trikovė. Lietuvos suaugusiųjų jėgos trikovės čempionatas / I vieta; Lietuvos 
suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionatas / III vieta; Žydrūno Savicko vardo klasikinės 
jėgos trikovės varžybos / II vieta; Lietuvos universitetų studentų sunkiosios atletikos 
čempionatas / I vieta; Lietuvos universitetų studentų svarsčių kilnojimo čempionatas / I vieta; 
Lietuvos universitetų studentų jėgos trikovės čempionatas / II vieta; Vilniaus miesto sunkiosios 
atletikos čempionatas / I vieta 



JUSTINA DILKAITĖ Medicinos f. Plaukimas. SELL studentų žaidynės / I vieta (100 m laisvuoju stiliumi), II vieta (50 m  laisvuoju 
stiliumi), II vieta (estafetė 4 x 50 m); Lietuvos universitetų studentų čempionatas / I vieta (50 ir 
100 m laisvuoju stiliumi), I vieta (estafetė 4 x 50 m laisvuoju stiliumi) 

LUKAS KAŽDAILIS Ekonomikos ir verslo 
administravimo f. 
 

Paplūdimio tinklinis. Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB) žvaigždučių serijos paplūdimio 
tinklinio turnyras; Europos sniego tinklinio čempionatas / III vieta; Lietuvos paplūdimio tinklinio 
čempionatas / I vieta; Lietuvos sniego tinklinio čempionatas / I vieta; Lietuvos universitetų 
studentų čempionatas / I vieta 

 

2018 metų Vilniaus universiteto geriausia komanda 

MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖ 

Europos universitetų žaidynės EUSA Games / 11 vieta; 

Lietuvos studentų krepšinio lyga / I vieta 

 

Trenerė Loreta Berūkštienė 
 
Komandos narės: Urtė Slavickaitė (EVAF), Grėtė Patumsytė (EVAF), Justina Kraujūnaitė (GMC), Ieva Savickaitė (GMC), Aurelija Putramentaitė 

(GMC), Austėja Serbentaitė (TSPMI), Giedrė Ulytė (TSPMI), Laura Juškaitė (KF), Agnė Jokubaitytė (TF), Raimonda Klikūnaitė (EVAF), Ieva Marija 

Černiauskaitė, Gintarė Savickytė, Agnė Bobinaitė 

  

  

 

 

 

 

 

 


