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2016 m. Lietuvos mokinių vasaros orientavimosi sporto čempionatą sėkmingai baigė Šiaulių
jaunųjų turistų centro orientacininkai., atstovavę miesto moksleivius. 

Paskutinės čempionato varžybos ilgoje trasoje ir komandinė rungtis – estafetės vyko rugsėjo
3-4 d.. Dėl čempionato apdovanojimų varžėsi  per 200 jaunųjų orientacininkų iš visos Lietuvos. Abi
dienas varžybų trasos driekėsi  Neries regioninio parko Šilėnų miške. Vietovė sudėtinga.  Kalvos ir
statūs  šlaitai,  apaugę  tankiu  pomiškiu  pareikalavo  fizinės  ištvermės,  susikaupimo  ir  gerų
orientavimosi įgūdžių. Estafečių varžybose sportininkai varžėsi komandomis po tris pagal amžių.
Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  mergaičių  iki  14-os  metų  komanda,  kurią  sudarė  Ieva  Gapšytė,
Kristina Šiaulytė, Austėja Jatulytė  neapleido lyderio pozicijų visuose etapuose ir užtikrintai tapo
čempionato nugalėtojomis. Jaunių komanda Ignas Jaseliūnas, Rokas Vaitkus, Edvinas Račys trasas
įveikinėjo  tik  nusileisdami  Vilniaus  sporto  mokyklos  orientacininkams  ir  užėmė  antrąją  vietą.
Ketvirtoje vietoje liko jaunių merginų ir vaikų berniukų iki 12 metų komanda. Jaunučių komanda
užėmė penktąją vietą. Antrąją dieną toje pat vietovėje vyko varžybos ilgoje trasoje. Trasos ne tik
ilgos,  bet  ir  gana  sudėtingos  orientavimosi  vietovėje  požiūriu.  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro
orientacininkai  vėl  buvo  tarp  prizininkų.  Martyna  Masiliūnaitė  tapo  čempionato  varžybų  ilgoje
trasoje  nugalėtoja  tarp  12-os  metų  grupės  sportininkų.  Rokas  Vaitkus,  įveikęs  sudėtingą  10
kilometrų su 19 kontrolinių punktų ilgio trasą per 1val 17 minučių,  užėmė antrąją vietą tarp jaunių
grupės  sportininkų.  Kajus  Jaseliūnas  iškovojo  trečiąją  vietą   tarp  vaikų  iki  14  metų  amžiaus
sportininkų. 

Šiaulių jaunųjų turistų centro orientacininkams 2016 metų Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių
vasaros čempionatas ypač sėkmingas.  Iš  viso čempionato varžybose sprinto,  vidutinėje ir  ilgoje
trasose  ir estafečių varžybose iškovoti aštuoni pirmųjų vietų apdovanojimai, penki – antrųjų, keturi
–  trečiųjų  vietų.   Čempionato  nugalėtojus  ir  prizininkus  parengė  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro
mokytojai Artūras Gapšys, Romualdas Veršinskas, Nerijus Vidžiūnas, Daugirdas Stonys. 
Šiaulių jaunųjų turistų centro orientacininkams varžybų sezonas dar nesibaigė. Jaunieji sportininkai
jau  rugsėjo  mėnesį  tikisi  sėkmingai  įveikti  Lietuvos  mokinių  komandinių  pirmenybių  ir  Klubų
taurės varžybų trasas.
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