
SĖKMINGAI DALYVAVO 2015 m. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO SLIDĖMIS
ČEMPIONATE

Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientacininkai  sėkmingai  atstovavo  Šiaulių  miesto
moksleivius 2015 m. orientavimosi sporto slidėmis čempionate. 

Čempionato  varžybos  vyko  paskutiniaisiais  vasario  mėnesio  savaitgaliais.  Pirmosios
varžybos sprinto ir  ilgoje trasoje įvyko Vilniaus rajone,  Senasalio apylinkėse.  Čempionų vardus
sprinto ir ilgoje trasoje pelnė Ignas Ambrazas, Ieva Gapšytė, Rokas Vaitkus. Karolina Jociūtė užėmė
antrą vietą, o Gytis Gedminas iškovojo trečios vietos apdovanojimus jaunimo grupėse.

 Antroji  čempionato  dalis  -  varžybos  vidutinėje  trasose  ir  estafetėse  vyko  Latvijoje,
Maduonos  apylinkėse.  Čia  Lietuvos  sportininkai  turėjo  galimybę  pasitikrinti  savo  jėgas
rungtyniaudami  kartu  su  Latvijos  čempionato  dalyviais.  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro
orientacininkai  iškovojo  nugalėtojų  ir  prizininkų  apdovanojimus  ir  asmeninėje  ir  komandinėje
rungtyje. Kalvotose Maduonos apylinkėse, kur dėl ilgiau nei kitose Latvijos dalyse išsilaikančio
sniego įkurtas didžiulis slidinėjimo centras, čempionato dalyviams buvo parengta daug specialių
vėžių tiek vidutinėje trasoje, tiek estafetėse. Rezultatus lėmė geras fizinis pasirengimas, slidinėjimo
technika ir orientavimosi gebėjimai žiemos trasose. Sportininkai, atitinkamai pagal amžių, šliuožė 3
– 6 kilometrų, su neįprastai dideliu kontrolinių punktų skaičiumi, ilgio trasas. Vidutinėje trasoje
Ignas Ambrazas tapo čempionu jaunučių amžiaus grupėje. Ieva Gapšytė ir Kajus Jaseliūnas buvo
antri tarp vaikų amžiaus sportininkų. Estafečių varžybos – komandinė rungtis. Komandą sudaro trys
sportininkai, kurie  atitinkmai pagal amžių įveikia  2-7 kilometrų ilgio etapą. Rezultatus lemia ir
taktiniai sprendimai, kiekvieno komandos nario gebėjimai. Šioje rungtyje  Šiaulių jaunųjų turistų
centro  jaunių  komanda  Rokas  Vaitkus,  Ignas  Ambrazas,  Ignas  Jaseliūnas  buvo  greičiausi  tarp
Latvijos  ir  Lietuvos  sportininkų.  Mergaičių  komanda  Ieva  Gapšytė,  Austėja  Jatulytė,  Kristina
Šiaulytė iškovojo antrąją vietą. Jaunučių komanda Edvinas Račys, Rokas Norvilis, Kajus Jaseliunas
taip  pat  liko  antroje  vietoje,  o  jaunių  komanda:  Karolina  Špukaitė,  Kotryna  Gečaitė,  Emilija
Levickytė užėmė trečiąją vietą. 

Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientavimosi  sporto  mokytojai  ir  čempionato  nugalėtojus
parengę  treneriai  Romualdas  Veršinskas,  Artūras  Gapšys,  Nerijus  Vidžiūnas  pasidžiaugė,  kad
šiauliečiai  orientacininkai  kasmet  tampa  orientavimosi  sporto  slidėmis  čempionato  varžybų
lyderiais nors pastarosios žiemos sniego ir pagaili. Šiaulių jaunųjų turistų centro patirtis rengiant ir
skatinant  miesto vaikus ir jaunimą šliuožti slidėmis tapo gera sportine tradicija, kurią tęsia jau
suaugusieji,  klubų “Sakas”, “Igtisa” sportininkai. Jaunieji orientacininkai  Rokas Vaitkus ir Ignas
Ambrazas atstovavo Lietuvos rinktinę 2015 m. Europos jaunių ir jaunučių čempionate. Šie jaunieji
sportininkai pelnė ir 2015 m. Lietuvos slidinėjimo čempionato medalius, o  Rokas Vaitkus buvo
pakviestas į Lietuvos slidininkų komandą ir dalyvavo Pasaulio slidinėjimo čempionate. 
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