
2013–2014 mokslo metai  

Sporto pasiekimai  

Panevėžio rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų rudens kroso varžybos 
Mantas Mečinskas (IVa)                                                                      I vieta 
Marius Adašiūnas (IIIb)                                                                        II vieta 
Ovidijus Janionis (7b)                                                                           II vieta 
Mindaugas Želnys (IVa)                                                                       III vieta 
Loreta Arcišauskaitė (IIIa)                                                                   III vieta 
 
Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario kroso varžybos, skirtos Vaikų sveikatos 
metams 
Edvinas Šermukšnis (7a)                                                                      I vieta 
Auksė Gudelytė (4a)                                                                             I vieta 
Rimvydas Velišauskas (4b)                                                                  I vieta 
Marius Mečinskas (IVa)                                                                       II vieta 
Skaistė Grybaitė (6a)                                                                            II vieta 
Gilmantas Češas (7b)                                                                            III vieta 
Deimantas Marozas (4b)                                                                      III vieta 
Gintarė Rankelytė  (4b)                                                                        III vieta 
 
2013–2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų berniukų, 
gimusių 2001–2002 m., kvadrato finalinės varžybos                   II vieta 
 
2013–2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokyklų mergaičių, 
gimusių 2001–2002 m., kvadrato finalinės varžybos                    I vieta 
 
Panevėžio rajono kvadrato varžybos  
Mišri ketvirtų klasių mokinių komanda                                             III vieta 
 
2013–2014 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų, gimusių 2001 m. ir jaunesnių, kvadrato  
zoninės varžybos                                                                                   III vieta 
 
2013–2014 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio mergaičių, gimusių 2001 m. ir jaunesnių, kvadrato  
zoninės varžybos                                                                                   III vieta 
 
2013–2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų mažojo 
futbolo 5 prieš 5 komandų varžybos                                                I vieta 
 
Vilkijos (Kauno r.) Kalėdinis salės futbolo turnyras 5 prieš 5      I vieta 
 
Draugiškas jaunųjų futbolo turnyras Bubiuose (Kauno r.)          II vieta 
 
Futbolo turnyras, skirtas Raseinių miesto 760 metų jubiliejui   II vieta 
 
2013–2014 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo 5 prieš 5 zoninės  
varžybos                                                                                                  III vieta   
 
2014 m. Panevėžio rajono GOLO varžybos (1998–2000 m. gim.) 
(A1) Gandras-1 komanda                                              I vieta 



 
I-asis respublikinis „Futboliuko“ turnyras UAB „Vytėja“ taurei laimėti  
1a klasė  (berniukai)                                      II vieta  
1b klasė  (mergaitės)                                       II vieta 
2a klasė  (mergaitės I komanda)                                      I vieta  
2a klasė (mergaitės II komanda)                                      II vieta  
3a klasė (mergaitės)                                       III vieta  
2a klasė (berniukai)                                       III vieta 
5a klasė (mergaitės)                                       I vieta 
5b klasė (mergaitės)                                       II vieta 
4a klasė (mergaitės)                                       III vieta 
5a klasė (berniukai)                                      I vieta 
4a klasė (berniukai)                                       II vieta 
 
Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio vidurinių mokyklų ir gimnazijų krepšinio 3 prieš 3 varžybos 
                                                                                                                  III vieta 
 
Panevėžio rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų merginų komandų krepšinio varžybos    III vieta 
 
Krepšinio turnyras 3 prieš 3 Panevėžio rajono Darbo partijos skyriaus taurei laimėti  
Merginų komanda (jaunesniųjų grupė)                                             I vieta 
Merginų komanda (vyresniųjų grupė)                                               II vieta 
Mišri komanda                                                                                       II vieta 
 
2013–2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų ir vidurinių mokykų vaikinų 
tinklinio varžybos                                                                                 II vieta 
 
2013–2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų, vidurinių mokyklų merginų 
tinklinio finalinėse varžybos                                                               III vieta 
 
Gimnazijos virvės traukimo jaunimo mišri komanda sėkmingai  įveikė keturis etapus ir tapo 2013 metų 
Lietuvos virvės traukimo čempionais  
 
Tarptautinis jaunimo virvės traukimo turnyras GENSB 2013      6 vieta iš 36  
 
Lietuvos uždarų patalpų virvės traukimo čempionai  
 
2013—2014 m. m. Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių 
mokyklų virvės traukimo varžybos                                                   I vieta 
 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo finalinės varžybos 
                                                                                                                  II vieta 
 
XXI festivalis „Sportas visiems“ (virvės traukimas)                                                    
Vaikinų komanda                                                                                   III vieta 
 
 2013–2014 m. m. Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų šaškių varžybos          I vieta 
 
Panevėžio rajono mokyklų olimpinio festivalio stalo teniso komandų varžybos 
Mergaičių komanda                                                                              II vieta 
Berniukų komanda                                                                                III vieta 
 



Panevėžio rajono mokinių olimpinio festivalio kalnų dviračių kroso varžybos 
Mergaičių komanda                                                                              II vieta 
 
Lietuvos kūno kultūros ženklo laikymas: 
Linas Liberis (IIIa)                                           bronzos 
Kornelija Šermukšnytė (IIIb)                         bronzos 
Rytis Karpavičius (Ia)                                     bronzos 
Lukas Žuolys (IIa)                                            bronzos       
Airida Krištonaitytė (IIIa)                               sidabro 
Vilius Glebauskas (IIIa)                                   sidabro su ąžuolo šakele 
Lukas Gorodeckas (IIIb)                                 sidabro su ąžuolo šakele  
Simonas Maželis (IIa)                                     sidabro su ąžuolo šakele 
Rugilė Karaliūtė (IIIa)                                      sidabro su ąžuolo šakele 
Petras Gudelis (IIb)                                         sidabro su ąžuolo šakele                                                                                                              
Loreta Arcišauskaitė (IIIa)                              aukso 
Gražina Stančikaitė (IIIa)                                aukso 
Danielius Šeštokas (IIIa)                                  aukso 
Giedrius Valušis (IVb)                                      aukso 
Mindaugas Želnys (IVa)                                   aukso 
Marius Mečinskas (IVa)                                   aukso 
Rokas Urbonavičius (IVa)                                aukso su ąžuolo šakele 
Domantas Magelinskas (IVa)                         aukso su ąžuolo šakele 
Vaidas Pečeliūnas (IVa)                                   aukso su ąžuolo vainiku 
 
Lietuvos mokinių jaunių dziudo imtynių pirmenybės 
Lukas Žuolys (IIa)                                                                                   III vieta 
 
Tarptautinis vaikų dziudo turnyras 
Viltė Černiutė (1a)                                                                                 III vieta 
Evelina Petravičiūtė  (3a)                                                                     III vieta 
Jorinta Viliūnaitė  (1a)                                                                          III vieta  
 
Lietuvos dziudo jaunių (U-18) čempionatas  
Neringa Juozaitytė (IIb)                                                                        III vieta 
Lukas Žuolys (IIa)                                                                                   III vieta   
 
X tradicinis atviras jaunučių dziudo turnyras Panevėžio rajono mero taurei laimėti 
 
Ignas Šegamogas (4b)                                                                           I vieta  
Evelina Petravičiūtė  (3a)                                                                      I vieta 
Jorinta Viliūnaitė   (1a)                                                                         II vieta  
 Viltė Černiutė  (1a)                                                                               III vieta 
Ugnė Navikaitė (1a)                                                                              III vieta 
Augustė Buziūtė  (1a)                                                                            III vieta 
                                                
 
 

 


