
BADMINTONAS 

 Latvijos  badmintono čempionato etapas. Saulius Pipynė ir Mindaugas 

Trybas kovojo vyrų vienetų B grupės ir vyrų dvejetų B grupės varžybose. 

 „Yonex  Sigulda Open 2018“ S. Pipynė finale šventė užtikrintą pergalę ir 

turnyre iškovojo pirmąją vietą. 

 Vyrų dvejetų B grupės turnyre Gedas Pipynė užėmė ketvirtą vietą. 

 Vyrų dvejetų varžybose M.Trybo ir S.Pipynės duetas iškovojo pirmąją vietą. 

Vienetų varžybose S. Pipynė antroji vieta. 

 Siguldoje vyko paskutinis Latvijos badmintono čempionato etapas. 

M.Kanclerio ir R. Šimonio dvejetas laimėjo mažąjį finalą ir iškovojo trečiąją 

vietą. R. Šimonis iškovojo sidabro medalį. 

BIRŽŲ BOKSO KLUBAS „Terminator“ 

 Bokso turnyre „Geležinis kumštis“ dalyvavo Biržų bokso klubo „Terminator“ 

atstovai. P. Grunskas iškovojo antąją vietą. Jaunių amžiaus grupėje savo 

svorio kategorijoje turnyro nugalėtoju tapo Tomas Kubilinskas. 

 Biržų bokso klubas "Terminator". Lietuvos rajonų jaunių bokso čempionate 

Lukas Bartašius svorio kategorija iki 50 kg trečioji vieta, Tomas  

Kubilinskas svorio kategorija iki 57 kg antroji vietą, Lukas Drobulis svorio 

kategorija iki 66 kg trečioji vieta, Naglis Petrėnas svorio kategorija iki 75 kg 

antroji vieta, svorio kategorija iki 86 kg Paulius Grubinskas pirmoji vieta. 

Biržų sporto klubas „Jėga“. 

 Vasario 26 d. Lietuvos jėgos trikovės čempionate P. Morkvėnas iškovojo 

sidabro medalį (sporto kubas "Jėga"). 

 Biržų sporto klubo "Jėga" atstovas Paulius Morkvėnas Europos štangos 

spaudimo varžybose iškovojo sidabro medalį. 

 Varžybose dalyvavo Eugenijus Cibulskis ir Aloyzas Slavinskas. Aloyzas 

Slavinskas vyrų Open grupėje, svorio kategorijoje iki 100 kg tapo nugalėtoju. 

Čempionas tūpimo veiksmą atliko su 255 kg, spaudimo – su 200 kg, o  

atkėlimo – su 260 kg svorio štanga. Bendra surinkta suma – 715 kg. 

 WPC federacijos organizuojamas nacionalinis jėgos trikovės čempionatas. 

Jaunių amžiaus grupėje Martynas Tichonovičius svorio kategorija iki75 kg 

tapo čempionu. A. Slavinskas užėmė pirmąją vietą. Eugenijus Cibulskas svorio 

kategorijoje iki 100 kg surinko 680kg sumą užėmė pirmąją vietą. 



 E. Cibulskis vyrų veteranų grupėje svorio kategorijoje iki 100 kg taip pat 

neturėjo sau lygių. Biržietis tūpimo veiksmą atliko su 275 kg, atkėlimo su 240 

kg, o štangos spaudimo su 140 kg. Bendra 655 kg suma iškovotas aukso 

medalis. 

 Vengrijoje vykusiame GPC asociacijos Eurpos jėgos trikovės čempionate 

triumfavo du biržiečiai. A. Slavinskas vyrų Open grupėje, svorio kategorijoje 

iki 100 kg tapo nugalėtoju. E. Cibulskis vyrų veteranų grupėje svorio 

kategorijoje iki 100 kg iškovojo aukso medalį. 
 

BIRŽŲ ŠAŠKIŲ KLUBAS 
 

 Biržų šaškių klubo taurės varžybos. Biržiečių moterų įskaitoje nugalėjo Zita 

Kėželienė, tarp vyrų pirmasis buvo Edmundas Čirbulėnas. 

 

 

BIRŽŲ AUTOMOLIŲ SPORTO KLUBAS 
 

 „200 Super“ klasėje startavęs biržietis Raimundas Kukenys užėmė antrąją 

vietą. 

 Trečiame Europos automobilių kroso čempionato etape Raimundas Kukenis 

ketvirtas. 

 Antrasis autokroso čempionato etapas. Super 2000 klasės antrosios vietos 

nugalėtoju tapo Raimundas Kukenys, Super 1600 klasės antros vietos  

laimėtoju tapo Erikas Narbutas. 

 

Lietuvos čempionatas: 

 Raimundas Kukenys:  Lietuvos čempionatas Super 2000 klasės antros vietos 

laimėtojas 

 

Aukštaitijos-Žiemgalės regionų taurė C Lyga: 

 Dalius Landauskas: Metinės įskaitos 1600 klasės – nugalėtojas 

 

 Vytautas Tumasas : Metinės įskaitos 1600 klasės  – trečios vietos laimėtojas 

 

 Dainius Dambrauskas: Metinės įskaitos 2000RWD klasės – antros vietos 

laimėtojas 

 

 Biržų Automobilių Sporto Klubas užėmė 3 vietą Aukštaitijos-Žiemgalės 

regionų taurės metinėje įskaitoje. 
 


