
                          Dariaus Grigalionio taurės plaukimo varžybos 

         Jau dvyliktą kartą „Žemynos“ baseine buvo surengtos olimpiečio D.Grigalionio taurės plaukimo varžybos. 

Varžybose rungtyniavo 78 svečiai iš Vilniaus, Kėdainių, Rokiškio, Pasvalio ir 85 panevėžiečiai. Varžybų dalyviai varžėsi 

trijose amžiaus grupėse. Plaukiant 50m peteliške 14 metų ir vyresnių merginų grupėje trečią vietą iškovojo V.Gelažytė, 

12- 13 m mergaičių grupėje antra finišavo A.Jakštaitė. Dar geriau sekėsi panevėžiečiams vaikinams: 15 m ir vyresnių 

grupėje pirmas finišavo R.Jazdauskas, antras- N.Giedraitis, trečias-B.Pauliukas, 13- 14m berniukų grupėje nugalėtoju 

tapo A.Augustinavičius, antras finišavo D.Labanauskas, o bronzos medaliu 12m ir jaunesnių berniukų grupėje 

pasipuošė D.Budrevičius. Neliko be apdovanojimų panevėžiečiai ir 50m nugara nuotolyje. Čia pasižymėjo seserys 

Jakštaitės: Beata buvo pirma vyresnių merginų grupėje, o Augustė buvo nepralenkiama viduriniojoje grupėje. Vyresnių 

vaikinų grupėje visas tris prizines vietas iškovojo D.Kazilas, T.Lukminas ir A.Gatulis, vidurinėje grupėje antras liko 

A.Augustinavičius. Plaukiant 50m krūtine nuotolį panevėžietės plaukikės liko be apdovanojimų, bet vaikinai neapvylė: 

15 m ir vyresnių grupėje pirmas finišavo R.Jazdauskas, trečias- A.German, 13- 14m berniukų grupėje panevėžiečiai 

užėmė visą garbės pakylą: A.Augustinavičius finišavo pirmas, nedaug nuo jo atsiliko D.Šulskis ir I. Etxezarreta, o 12m 

ir jaunesnių berniukų grupėje nenugalimas liko D.Vilimas. 50m laisvu stiliumi nuotolyje vidurinėje mergaičių grupėje 

trečią vietą iškovojo A.Jakštaitė, vyresnių vaikinų grupėje D.Kazilas nugalėjo, antras buvo R.Jazdauskas. 13- 14m 

berniukų grupėje pirmą vietą iškovojo A.Augustinavičius, trečia vieta tenkinosi D.Labanauskas. 12m ir jaunesnių 

berniukų grupėje antras finišo sienelę palietė D.Vilimas. 

       Susumavus visų plauktų nuotolių rezultatus geriausiais plaukikais pripažinti ir D.Grigalionio taures iškovojo: 

       14 metų ir vyresnių merginų grupėje: 1. Smiltė Plytnikaitė               Vilniaus MSC 

                                                                           2. Patricija Kondraškaitė       Vilniaus MSC 

                                                                           3. Austė Backevičiūtė             Panevėžio “Žemyna” 

       12- 13 m mergaičių grupėje:                 1. Stela Švenčionytė                Vilniaus MSC 

                                                                           2. Augustė Jakštaitė                Panevėžio “Žemyna” 

                                                                           3. Greta Mikalauskaitė           Vilniaus MSC 

      11 m ir jaunesnių mergaičių grupėje:   1. Augustina Ambrulaitytė     Vilniaus MSC 

                                                                           2. Gabrielė Michniovaitė        Vilniaus MSC    

                                                                           3. Jorilė Balkevičiūtė                Vilniaus MSC 

 

      15 m ir vyresnių vaikinų grupėje:          1. Rokas Jazdauskas                 Panevėžio “Žemyna” 

                                                                           2. Adomas Gatulis                    Panevėžio “Žemyna” 

                                                                           3. Benas Pauliukas                    Panevėžio “Žemyna” 

       13-14 m berniukų grupėje:                    1. Arnas Augustinavičius          Panevėžio “Žemyna” 

                                                                           2. Artur Boikov                           Vilniaus MSC 

                                                                           3. Dominykas Šulskis                Panevėžio “Žemyna” 

       12m ir jaunesnių berniukų grupėje:     1. Mykolas Tuskenis                 Vilniaus MSC 

                                                                           2. Justinas Babkin                     Vilniaus MSC 

                                                                           3. Martynas Kutka                     Vilniaus MSC 

 

             Varžybų metu vyko ir finaliniai plaukimai su iškritimu, kuriuose startavo geriausius rezultatus pasiekę aštuoni 

plaukikai, atrenkant keturis stipriausius, o dėl nugalėtojo titulo varžėsi du stipriausi plaukikai. 

              50m peteliške nuotolyje geriausią rezultatą parodė S.Plytnikaitė 28,78, laimėjusi prieš komandos draugę 

P.Kondraškaitę. Vaikinų grupėje geriausią rezultatą pasiekė panevėžietis R.Jazdauskas 24,82 , laimėjęs prieš 

N.Giedraitį. 

             50m nugara nuotolyje įdomi kova vyko tarp panevėžiečių sesučių Jakštaičių, nugalėjo Beata 30,16, įveikusi 

jaunesniąją Augustę. Vaikinu grupėje laimėjo D.Kazilas 26,35, įveikęs jaunesnį komandos draugą T.Lukminą. 

             50m krūtine nuotolyje neįveikiama buvo vilnietė S.Plytnikaitė  33,82, nugalėjusi U.Bislytę. Vaikinų grupėje 

pergalę šventė vilnietis M.Jasiūnas 29,45, įveikęs panevėžietį A.Augustinavičių. 

             50m laisvu stiliumi nuotolyje vėl pergalę šventė S.Plytnikaitė 26,04, 5veikusi A.Murėnaitę. Vaikinų grupėje 

nedideliu skirtumu laimėjo D.Kazilas 23,93, įveikęs M.Čingą. 

             Geriausia pasirodę plaukikai paskatinti piniginiais prizais. 

 

                                                                                      Varžybų organizatorė ir vyr. teisėja Rita Kondrotaitė 


