
SĖKMINGAI DALYVAVO LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO ČEMPIONATE 

Gegužės  24-25  d.  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientavimosi  sporto  grupių  mokiniai, 
atstovaudami  miesto  mosleivius,  sėkmingai  pradėjo  2014  m.  Lietuvos  orientavimosi  sporto 
čempionatą. Stipriausi šalies orientavimosi sporto mėgėjai varžėsi dėl čempionų vardų vidutinėje ir 
estafečių trasoje. Po šių varžybų buvo sudaryta Lietuvos rinktinė komanda, kuri dalyvaus Baltijos 
šalių orientavimosi sporto čempionate. Net keturi Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai pateko į 
šią  komandą.  Tai  Karolina  Špukaitė,  Rokas  Vaitkus,  Kevinas  Olišauskis,  Paulius  Vidžiūnas. 
Jaunuosius  sportininkus  parengė  mokytojai  Artūras  Gapšys,  Romualdas  Veršinskas,  Nerijus 
Vidžiūnas.

Čempionato varžybos vyko Vilniaus rajone pelkėtame Pikeliškių miške. Neįprastai karštas 
oras,  sudėtinga  bėgimo  ir  orientavimosi  technikos  požiūriu  vietovė  pareikalavo  gero  fizinio 
pasirengimo,  gebėjimų susiorientuoti  tarp daugybės  pelkių ir  pelkučių ir  vidutinėje,  ir  estafečių 
trasose. Sėkmingai sudėtingą trasą įveikė Ieva Gapšytė. Ji užėmė antrąją vietą tarp 12 metų amžiaus 
mergaičių. Dar vienuolika šiauliečių užėmė vietas stipriausiųjų Lietuvos moksleivių dešimtukuose 
savo amžiaus grupėse.Komandinė rungtis, trijų etapų estafečių varžybos, šiauliečiams buvo ypač 
sėkmingos.  Keturios  komandos  iš  šešių  pasipuošė  čemponato  medaliais.  Ieva  Gapšytė,  Austėja 
Jatulytė,  Kristina Šiaulytė  tapo Lietuvos čempionėmis vaikų amžiaus grupėje.  Kajus Jaseliūnas, 
Donatas Girkantas, Ugnius Latovinas iškovojo antrąją vietą to paties amžiaus berniukų grupėje. 
Sidabro medaliai atiteko ir jaunių merginų komandai, kurią sudarė Gintarė Gvazdikaitė, Karolina 
Špukaitė, Kotryna Gečaitė, o jaunučių komanda: Ignas Jaseliūnas, Rokas Vaitkus, Ignas Ambrazas 
užėmė trečiają vietą.  Pritrūkus sportinės sėkmės,  ketvirtoje vietoje liko pajėgi 14 metų amžiaus 
berniukų komanda, kurią sudarė Robertas Norkus, Rokas Norvilis, Rytis Lažaunikas. Aptardami 
viso pavasario sezono varžybų rezultatus, Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto grupių 
mokiniai ir mokytojai teigiamai vertino pasirengimą varžyboms Jaunųjų turistų centro vykdomuose 
renginiuose,  sudarytas  galimybes  dalyvauti  įvairiose  Lietuvos  vietose  vykusiose  atrankinėse 
varžybose į  rinktinę  ir  pasidžiaugė,  kad sėkmingai  konkuruoja su šalies  sporto  ugdymo įstaigų 
jaunaisiais sportininkais. Kita 2014 m. Lietuvos orientavimosi sporto čempionato dalis - varžybos 
sprinto  ir  ilgoje  trasoje  vyks  rugsėjo  pradžioje  Birštone.  Pasirengimas  varžyboms  prasidės  jau 
vasarą.
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