
  

2017 metų Vilniaus universiteto geriausių studentų-sportininkų dešimtukas / išrinktas remiantis nuostatais 

 

PALŠYTĖ AIRINĖ  Ekonomikos ir verslo 
administravimo f. 
 

Lengvoji atletika / šuolis į aukštį. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas / 
VII vieta; Pasaulio vasaros Universiada / III vieta; Europos lengvosios atletikos 
uždarų patalpų čempionatas / I vieta; Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas / 
I vieta; Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas / I vieta; 
nominuota geriausia Lietuvos metų lengvaatlete; nominuota LTeam „Metų 
sportininkės“ ir „Metų proveržio“ nominacijomis; išrinkta į 2017 m. geriausiujų 
šalies studentų sportininkų dešimtuką 
 

VALČIUKAITĖ MILDA 
 

Komunikacijos f. Akademinis irklavimas / dvivietė valtis. Pasaulio irklavimo čempionatas / 4 
vieta;  Pasaulio irklavimo Taurė / 5 vieta; nominuota LTeam „Metų moterų 
komandos“ nominacijai; išrinkta į 2017 m. geriausiujų šalies studentų sportininkų 
dešimtuką 
 

ZAGAINOVA DIANA Filosofijos f. Lengvoji atletika / trišuolis. Pasaulio vasaros Universiada / 8 vieta; Europos 
U23 čempionatas / 7 vieta; SELL studentų žaidynės / I vieta; Lietuvos lengvosios 
atletikos čempionatas / I vieta; Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų 
čempionatas / I vieta; Lietuvos universitetų studentų žiemos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas / I vieta; Lietuvos universitetų studentų 
čempionatas ir Lietuvos lengvosios atletikos taurės varžybos / I vieta, įvykdytas 
sporto meistro normatyvas 
 

DUMBAUSKAITĖ IEVA Komunikacijos f. Paplūdimio tinklinis. Europos moterų paplūdimio tinklinio čempionatas 
„Satellite“ / III vieta; Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionatas / II vieta; 
išrinkta geriausia 2017 m. studentų paplūdimio tinklininke   
 

GŪRA PAULIUS Teisės f. Stalo tenisas. Lietuvos stalo teniso čempionatas / I vieta (komandinė įskaita); 
Lietuvos stalo teniso asociacijos taurė / III vieta; Lietuvos universitetų studentų 
čempionatas / III vieta (komandinė ir individuali įskaitos) 
 

AMBRAZAITĖ VESTA Medicinos f. Orientavimosi sportas. Pasaulio kariškių orientavimosi sporto čempionatas / III 
vieta (estafetė); Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas / III vieta 
(estafetė); Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionatas / I vieta (sprintas); 
Lietuvos orientavimosi sporto vidutinės trasos varžybos / III vieta; "Pavasario 
Taurės" varžybos / II vieta (vidutinė ir ilga trasos) 

   
POŠKA DOMANTAS 
 

Ekonomikos ir verslo 
administravimo f. 
 

Lengvoji atletika / disko metimas. Pasaulio jaunimo čempionatas / 4 vieta; 
Pasaulio vasaros Universiada / 9 vieta; Europos U23 čempionatas / 9 vieta; 
SELL studentų žaidynės / I vieta; Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas / III 
vieta 
 

MATUSEVIČIUS EDIS 
 

Matematikos ir informatikos f. Lengvoji atletika / ieties metimas. Pasaulio vasaros Universiada / 18 vieta; 
Europos U23 čempionatas / 5 vieta; Rygos taurės varžybos / I vieta, pagerintas 



Lietuvos rekordas ir įvykdytas pasaulio čempionato normatyvas; Lietuvos 
lengvosios atletikos čempionatas / I vieta 

   
JUŠKA PAULIUS Fizikos f. Futbolas. Lietuvos studentų futbolo lyga / I vieta; išrinktas geriausiu 2017 m.  

Lietuvos studentų futbolininku 
 
STRAZDAS POVILAS 

 
Teisės f. 
 

 
Plaukimas. Pasaulio vasaros Universiada / 7 vieta (estafetė 4 x 100 m 
kompleksinis plaukimas), 23 vieta (200 m  kompleksinis plaukimas), 28 vieta 
(400 m laisvuoju stiliumi); SELL studentų žaidynės / I vieta (100 m laisvuoju 
stiliumi), II vieta (200 m  kompleksinis plaukimas), III vieta (estafetė 4 x 50 m 
laisvuoju stiliumi); Lietuvos universitetų studentų čempionatas / I vieta (100 m 
peteliške), I vieta (100 m kompleksinis plaukimas), II vieta (estafetė 4 x 50 m 
kompleksinis plaukimas), II vieta (estafetė 4 x 50 m laisvuoju stiliumi) 
 
 
 

2017 metų Vilniaus universiteto geriausia komanda 

PAPLŪDIMIO TINKLINIO VAIKINŲ RINKTINĖ 

Artūr Vasiljev ir Lukas Každailis (EVAF), treneris Algirdas Bučinskas  

Europos universitetų (EUSA) paplūdimio tinklinio čempionatas / II vieta; 

Rytų Europos zoninės tinklinio asociacijos (EEVZA) vyrų paplūdimio tinklinio čempionatas / II vieta; 

SELL studentų žaidynės / III vieta; 

Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionatas / I vieta 

Lukas Každailis išrinktas geriausiu 2017 m. studentų paplūdimio tinklininku, Artūr Vasiljev - geriausiu 2017 m. studentų tinklininku 

 
 


