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Mykolas Alekna

■ Mykolas Alekna – Lietuvos sportininkas, disko 

metikas. Garsaus Lietuvos disko metiko 

Virgilijaus Aleknos sūnus

■ 2021 m. Lietuvos lengvosios atletikos 

čempionate Alekna nusileido tik pasaulio 

čempionui Andriui Gudžiui ir iškovojo sidabro 

medalį.

■ 2021 m. pasaulio jaunimo čempionate 

pagerintas pasaulio čempionatų rekordas ir su 

69,81 m rezultatu Alekna tapo pasaulio jaunimo 

čempionu.



Simas Bertašius

■ Simas Bertašius – Lietuvos lengvaatletis, kuris 

specializuojasi vidutinių nuotolių bėgime. Nacionalinis 

rekordininkas.

■ 2018 m. birželio 2 d. LLAF taurės metu Utenoje pagerino 

31-ierius metus gyvavusi Lietuvos rekordą 1500 m 

bėgime.

■ 2020 m. rugpjūčio 22 d. LLAF taurės metu Vilniuje 

pagerino pagerino 63-is metus gyvavusi Lietuvos rekordą 

1 mylios bėgime.



Airinė Palšytė

■ Airinė Palšytė – Lietuvos 

lengvaatletė, kuri 

specializuojasi šuolio į aukštį 

rungtyje. Pasaulio jaunimo 

vicečempionė. Lietuvos 

nacionalinio rekordo savininkė.

■ 2017 m. tapo pirmąją Lietuvos 

atstove, kuri iškovojo aukso 

medalį Europos uždarų patalpų 

čempionate.



Liveta Jasiūnaitė

■ Liveta Jasiūnaitė − Lietuvos ieties 

metikė, nacionalinė čempionė.

■ Sportinį kelią pradėjo Rokiškio kūno 

kultūros ir sporto centre. Pirmoji 

trenerė – Ina Nagelė.

■ 2019 m. birželio 15 d. Baltijos šalių 

komandiniame čempionate ietį 

numetė 63,98 m ir pagerino Lietuvos 

nacionalinį rekordą.

■ 2019 m. Universiadoje iškovojo aukso 

medalį.



Virgilijus Alekna

Virgilijus Alekna – lietuvių lengvaatletis, 

disko metikas, 2000 m. ir 2004 m. 

vasaros Olimpinių žaidynių čempionas ir 

rekordininkas, dukart Pasaulio 

čempionas, Europos čempionas, 

nacionalinis čempionas ir rekordininkas. 

Keturis kartus laimėjo geriausio Lietuvos 

sportininko ir po kartą Pasaulio bei 

Europos geriausio lengvaatlečio titulą. 



Andrius Gudžius

■ Andrius Gudžius − Lietuvos disko metikas, 

2017 m. pasaulio čempionas.

■ 2014−2017 m. triskart geriausias Lietuvos 

lengvaatletis.

■ 2013 m. A. Gudžius tapo Europos jaunimo (iki 

23 m.) čempionu, 2016 m. savo pirmosiose, 

Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užėmė 

12 vietą.

■ 2017 m. Londone vykusiame Pasaulio 

lengvosios atletikos čempionate A. Gudžius 

tapo pasaulio čempionu diską numetęs 69,21 

m ir pagerinęs asmeninį rekordą.



Lina Kiriliuk

■ Lina Kiriliuk – Lietuvos 

maratonininkė, 

pusmaratonininkė, ilgų 

distancijų bėgikė.

■ 2020 m. dalyvavo pasaulio 

pusmaratonio čempionate, 

Gdynoje, Lenkijoje.

■ 2020 m. Lietuvos čempionate 

užėmė 3 vietą 5000m bėgime


