
Biržų sporto klubas „Jėga“. 

 2021 m. gegužės 15 d. Pakruojyje  vykusiame  Lietuvos-Latvijos 

kultūrizmo čempionate  Aloyzas Slavinskas sidabro medalis, Laimonas 

Variakojis ketvirta vieta. 

 Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas. Pagerintas štangos 

spaudimo rekordas. Varžybose P.Morkvėnas trimis veiksmais (tūpimas 240 

kg, spaudimas 218 kg, atkėlimas 265 kg) surinko 723 kg ir savo svorio 

kategorijoje (iki 105 kg) tapo šalies čempionu. Negana to, štangos 

spaudimo veiksme įveiktas 218 kg svoris yra naujas šalies rekordas, kuris 

iki tol priklausė pačiam P. Morkvėnui. 

 Gegužės 13-17 d. Ispanijoje vyko kūno rengybos IFBB Europos 

čempionatas. Lietuviai, tarp jų ir biržietis, parvežė 11 medalių. Klasikinio 

kultūrizmo kategorijoje (ūgis iki 180 cm) Europos čempionato sidabro 

medalį Lietuvai iškovojo biržietis Marius Šileika. Jis kartu su Alina 

Čepurniene mišrių porų kategorijoje taip pat pasipuošė sidabro medaliais. 

 Gegužės mėn. Pakruojyje vyko Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos 

(LKFF/NABBA) XXI atviras Lietuvos Latvijos kultūrizmo ir fitneso 

čempionatas. Jame puikiai pasirodė biržietis Aloyzas Slavinskas (atstovavo 

klubui „Minotauras“) iškovojo sidabro medalį.  

 Rugpjūčio 21 d. Kražiuose vyko Baltijos galiūnų čempionatas. Pirmąją 

vietą iškovojo iš Biržų kilęs galiūnas Žydrūnas Savickas. 

 Aloyzas Slavinskas „Static Monsters“ dvikovės varžybose pagerino rąsto 

kėlimo Lietuvos rekordą. Virš galvos iškėlė 160 kg. 

 Spalio 30 d. Paulius Morkvėnas dalyvavo Vilniuje vykusiame pasaulio 

štangos spaudimo čempionate. Sportininkas vyrų svorio kategorijoje iki 

105 kg išspaudė 2015 kg ir su šiuo rezultatu užėmė penktąją vietą. 

 Spalio 18-24 dienomis Lenkijoje, Pabianicės mieste vykusiose GPC 

(Global powerlifting committee) organizuojamame jėgos trikovės pasaulio 

varžybose, veteranų amžiaus grupėje (45-49 m.) iki 100 kg svorio 

kategorijoje Eugenijus Cibulskis iškovojo pirmąją vietą, o absoliučioje 

įskaitoje veteranų amžiaus grupėje - sidabro medalį. 

 Vyrų klasikinio kultūrizmo rungtyje, ūgio kategorijoje iki 180 cm, 

M.Šileika užėmė 8 vietą, o klsikinės figūros rungtyje – 10 vietą. Mišrių 

porų pasirodyme M. Šileika drauge su partnere Alina Čepurniene užėmė 8 

vietą. 

 

 

Biržų šachmatų klubas 

 2021 m. balandžio 22 d. biržietė Kamilė Rauckytė,  R.Paliulionio auklėtinė, 

greitųjų šachmatų čempionate (Vilniaus universiteto garbę ginusi 

individualioje įskaitoje iškovojo sidabro medalį. 



 „Seimo taurė 2021“ dalyvavo 4 biržiečiai.  

 Rugsėjo mėn. Vilniuje vyko Lietuvos jaunių (BM08-18) asmeniniai žaibo ir 

greitųjų šachmatų čempionatai. Pirmąją vietą jaunių žaibo šachmatų 

čempionate iki 14 metų iškovojo Deimantė Karaliūtė, bronzos medalį iki 18 

metų laimėjo Vestina Karaliūtė. 

 Rugsėjo 18 d. vyko Biržų rajono šaškių „žaibo“ pirmenybės. Pirmąją vietą 

užėmė E. Čirbulėnas, antąją J.Šatas, trečią L. Ramutėnas. 

 

Biržų motoklubai “Agaras”, “Ponoras” 

 2021 m. balandžio 15 d. Kalvarijojoje vykusiose   Lietuvos motokroso 

taurės I etapo varžybose Marius Pelanis MXI klasėje C pajėgumo grupėje 

iškovojo trečiąją vietą. 

 Gegužės 1-2  dienomis Pakruojo r. Petrašiūnų trasoje vyko pirmas Lietuvos 

motokroso čempionato etapas Veteranų klasėje trečiąją vietą užėmė Gedas 

Brazauskas ir Tomas Austėjus (Biržų „Agaras“).  

 Liutauras Variakojis ir Rytis Kišūnas (Utena Racing School) iškovojo 

antrąją vietą, Tomas Baltušis ir Tadas Nataka (Panevėžio MSK Sema) 3 

vieta. 

 MX2 C klasėje 2 vietą iškovojo Armantas Dudoras (Panevėžio MSK Sema) 

 Liepos 24 d. šalia Kuršėnų autodrome vyko ketvirtasis Lietuvos Supermoto  

čempionatas. Dalyvavo trys biržiečiai: Justas Kantaravičius, Dovydas 

Venclovas ir Tomas Aleksandravičius. Justas Kantaravičius 3 vieta, Tomas 

Aleksandravičius  bendroje čempionato įskaitoje užima trečiąją vietą 

(atstovauja Vilniaus SMCLT klubui) 

 Liepos 27 d. Utenoje vyko Lietuvos motokroso čempionato IV  etapas. 750 

s/p veteranų įskaitoje Gedas Brazauskas ir Tomas Ausiejus („Agaras“) 

užėmė 3 vietą. 

 1550 m trasoje MX2 C motociklų klasėje nepralenkiamas buvo Armantas 

Dudoras (Panevėžio MSK Sema), iškovojo pirmąją vietą. Argaudas Čepas 

užėmė ketvirtąją vietą (Utena RacingSchool.lt komanda). Liutauras 

Variakojis ir Rytis Kiškūnas laimėjo keturis Lietuvos motokroso 

čempionato etapus ir tvirtai lyderiauja bendroje čempionato įskaitoje. 

 Rokiškio motokroso trasoje įvyko III Lietuvos motokroso čempionato 

etapas.  

 750 s/p klasėje Liutauras Variakojis ir Rytis Kiškūnas galutinėje įskaitoje 

iškovojo pirmąją vietą (UtenaRacingSchool.lt). Tomo Baltrušaičio ir Tado 

Natkos iškovojo antrąją vietą (Panevėžio MSK Sema), MX2 klasėje 

Argaudas Čepas iškovojo 2 vietą, MX2C klasėje pirmąją vietą iškovojo 

Armantas Dudaras (Panevėžio MSK Sema). 

 Liepos 8 d. Biržų motokroso trasoje įvyko motokroso taurės IV etapas.  



 Birželio 26 d. Anykščiuose įvyko antrasis Lietuvos motokroso čempionato 

II etapas. MX2 motociklų klasėje trečiąją vietą iškovojo Argaudas Čepas. 

Pirmąją vietą iškovojo Liutauras Variakojis ir Rytis Kišūnas 

(UtenaRacingSchool.lt), antrąją Tomas Baltrušaitis ir Tadas Natka 

(Panevėžio MSK Sema). 

 Motokroso klubas „Agaras“ baigė sezoną ir surengė šventę – bendro starto 

treniruotę.  

 Rugsėjo 11-12 d. Šiauliuose vyko finalinis Lietuvos Supermoto čempionato 

etapas. S4 motociklų klasėje biržietis justinas Kantaravičius iškovojo 

antrąją vietą. 

Stalo teniso klubas „Biržų topas“ 

 Komanda pradėjo kovas Lietuvos stalo teniso lygos Lietuvos 

komandiniame čempionate. 

Biržų teniso klubas.  

 Anykščiuose (2021 liepos mėn.) biržietis Valdas Budriūnas su kolega iš 

Vilniaus Šarūnu Basijoku dalyvavo teniso turnyre. 

 Biržuose vyko Biržų teniso lygos vyrų vienetų varžybos. 

 Kupiškyje vyko teniso pusfinaliai (2021  rugpjūtis). V.Budriūnas ir A. 

Kurganovas įveikė (6:1, 6:2) varžovus ir pateko į  finalą. 

 Panevėžyje vyko badmintono turnyras „Kavos eros taurė“ . Individualiai 

turnyre pasirodė Saulius Pipynė. Vyrų vienetų B grupės turnyre biržietis 

iškovojo keturias pergales ir tapo nugalėtoju. Vyrų dvejetų A grupės 

turnyre Vaidas Korolkovas drauge su kretingiškiu Giedriumi Dima užėmė 

trečiąją vietą. 

 Gegužės mėn. Kaune vyko lauko teniso čempionatas „Grunto karalius 2021 

Tennis space taurė“ Mantas Bartuškevičius iškovojo antrąją vietą. 

 Rugpjūčio 12 d. baigėsi vyrų dvejetų teniso Biržų čempionatas. Vyrų 

dvejetų teniso čempionato prizininkai: bronzą iškovojo Deimantas Krizonis 

ir Gerdas Murelis, nugalėtojai Raimondas Čepokas ir Tomas Brazdžiūnas, 

sidabrą iškovojo Andrius Kurganovas ir Valdas Budriūnas.  

Biržų automobilių sporto klubas 

 Liepos 17 d. Lietuvos automobilių kroso čempionatas (Ukmergė) .Erikas 

Narbutas Super1600vklasėje iškovojo trečiąją vietą. Dainis Ziemnieks 

Junior 100 klasėje finišavo antras. 

 Biržų komanda užėmė 3 vietą. 

Biržų futbolo klubas „Širvėna“ 

 Birželio 5 d. LFF III lygos „Komex“ taurės pirmenybių rungtynėse prieš 

Panevėžio „FK Dembava“ 7:2. 

 Liepos 13 d. LFF III lygos „Komex“  taurės pirmenybių rungtynėse prieš 

Pasvalio futbolo komandą iškovota pergalė (3:0). 



 „Širvėna“ sezoną baigė ketvirtoje vietoje. 12 sužaistų varžybų, iš kurių 4 

pergalės, 7 pralaimėjimai ir 1 lygiosios. 

 

Biržų tinklinio klubas 

 3x3 tinklinio čempionatas (2021 m. rugpjūtis) komandų skaičius apie 10, 

buvo prijungtas 2x2 čempionatas, tad dalyvių skaičius dar padidėjo. 

 Rugpjūčio mėn. paplūdimio tinklinio čempionato finalas. 

  

Plūdinės žūklės klubas “Menkės”  

 atstovauja biržiečiai žvejai Austrius Šešeika ir Mindaugas Trybas. 

“Menkės” komanda tapo II etapo nugalėtoja. M. Trybas asmeninėje 

įskaitoje užėmė antrąją vietą. 

 Lietuvoje pergales skynę biržiečiai Austrius Šešeika ir Mindaugas Trybas 

rugsėjo mėnesį su Lietuvos rinktine išvyksta į Italiją. 

 Biržiečiai, kartu su nacionaline rinktine, atstovavo Lietuvai, plūdinės žūklės 

pasaulio čempionate Italijoje (19 vieta). M. Trybas užėmė 4 vietą, o A. 

Šešeika 40 iš 115 dalyvių. 

 A. Šešeika ir M. Trybas dalyvavo Serbijoje vykusiose žvejybos klubų 

žūklės plūdine meškere pasaulio čempionate. Klubas „Menkė“ užėmė 13 

vietą (dalyvavo 23 šalių komandos). 

Lengvosios atletikos klubas 

 „Biržų kilometrai“ dalyvavo per 500 sportininkų, bėgikai galėjo rinktis 3,5 

km, 10km, ir 21,5 km distancijas, o vaikai turėjo įveikti 500 m trasos 

atkarpą. 

Biržų automobilių sporto klubas 

 Lietuvos automobilių kroso čempionato įskaitoje D1600 super automobilių 

klasėje, biržietis Erikas Narbutas iškovojo trečiąją vietą, Justinas Dargelis 

užėmė trečiąją vietą, D2000 klasėje Marius Varnas tapo nugalėtoju. Biržų 

ASK užėmė antrąją vietą. 

„DSK Fortūna“  

 Šakių rajone vykusiose plento taurėje dalyvavo ir biržiečiai. M-16 Gabija 

Jonaitytė pirmąją vietą  ir  M-14 Orinta Kiseliūnaitė užėmė pirmąją vietą. 

 Kalnų dviračių maratonas (Ignalina) W-16 amžiaus grupėje biržietė Orinta 

Kiseliūnienė iškovojo bronzą antrąją vietą W18 amžiaus grupėje iškovojo 

Deivydas Ališauskas. 

  



Biržų šaškių klubas  

 Rugpjūčio 21-22 d. Kupiškyje vyko Lietuvos braziliškų šaškių 

čempionatas. Biržietis Stasys Gintautas senjorų amžiaus grupėje liko 

ketvirtas. 


