GERIAUSIŲJŲ DEŠIMTUKUOSE – ŠIAULIŲ RAJ. KURŠĖNŲ SPORTO
MOKYKLOS LENGVAATLEČIAI
Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė 2020 metų vasaros sezono geriausiųjų
šalies lengvaatlečių dešimtukus suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų amžiaus grupėse.
Šiuose sąrašuose randame 17 Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokyklos lengvaatlečių.
Neformaliojo švietimo mokytojo Arno Lukošaičio auklėtinis, Lietuvos jaunių rinktinės
narys Mikas Montvilas 3000 m bėgime tarp suaugusių užima dešimtąją vietą, jaunimo tarpe – 4ąją, o tarp jaunių – 2-ąją. Mikas patenka ir tarp geriausių jaunimo grupės 5000 m bėgikų tarpą
(trečioji vieta) bei jaunių grupės 1500 m bėgikų (septinta vieta). Kitas A. Lukošaičio mokinys
Deividas Rastokas 1500 m bėgime yra trečias jaunių tarpe ir devintas tarp jaunimo atstovų, o 800
m bėgime Deivido rezultatas jaunių grupėje septintas. Miko Montvilo ir Deivido Rastoko
treniruočių draugas Matas Baura patenka tarp geriausių jaunių, bėgusių 2000 m su kliūtimis
nuotolį (5-ta vieta).
Suaugusių tarpe 3000 m kliūtinio bėgimo rungtyje Neda Dovidaitytė užima penktąją
vietą, jaunimo grupėje Nedos rezultatas yra ketvirtas. Donatas Vaitiekus 400 m barjerinio bėgimo
rungtyje suaugusių tarpe yra aštuntas, o tarp jaunimo – penktas. Donatas 110 m barjeriniame
bėgime jaunimo grupėje įrašytas septintuoju.
Metimų rungčių atstovės, Lietuvos jaunių rinktinės narės Nerilės Dikšaitės pavardę
randame net penkiuose dešimtukuose. Disko metime tarp suaugusių jos rezultatas yra devintas,
jaunimo grupėje – trečias, o tarp jaunių – antras. Rutulio stūmime tarp jaunių Nerilės pasiekimas
yra septintoje vietoje, o kūjo metime – devintoje.
Kūjo metikė Gerda Balsevičiūtė moterų grupėje užima septintąją vietą, o jaunimo tarpe
– šeštąją. Disko metikas Edas Klimas jaunių tarpe rikiuojasi šeštoje vietoje.
Šuolininko, Lietuvos jaunių rinktinės nario Roko Vepšto rezultatas šuolio į aukštį
rungtyje jaunių grupėje yra antroje vietoje, o jaunimo – šeštoje. Šuolyje su kartimi tarp jaunių
Rokas rikiuojasi ketvirtas, o jaunimo tarpe – septintas.
Metikai Nerilė Dikšaitė, Gerda Balsevičiūtė, Edas Klimas, bėgikai Neda Dovidaitytė,
Donatas Vaitiekus ir šuolininkas Rokas Vepštas yra neformaliojo švietimo mokytojo Petro
Vaitkaus auklėtiniai.
Jaunučių grupėje geriausiųjų sąrašuose keturi Šiaulių rajono atstovai. Ernestas
Staradumskis (mokytojas Romualdas Juodis) 1500m kliūtiniame bėgime užima 6-tą vietą, Pijus
Janušauskas (mokytojas P.Vaitkus) šuolyje su kartimi rikiuojasi šeštoje vietoje, Lukas Dumša
(mokytojas Petras Vaitkus) šuolyje į aukštį yra septintas, Mantas Rubenis (mokytojas Valerijus
Ponamariovas) trišuolio rungtyje yra devintas.
Geriausiųjų Lietuvos vaikų amžiaus lengvaatlečių sąrašuose yra mokytojo Petro Vaitkaus
auklėtiniai: Pijus Janušauskas (pirma vieta šuolyje su kartimi), Orestas Surgautas (septinta vieta
disko metime, dešimta vieta rutulio stūmime), Daina Karčiauskaitė (šešta vieta disko metime),
Igneta Kairytė (devinta vieta disko metime) ir mokytojo Valerijaus Ponomariovo mokinė Luknė
Vieliūtė (šešta vieta rutulio stūmime).
Petras Vaitkus, neformaliojo švietimo mokytojas
Gautas sutikimas viešinti.

