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Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientavimosi  sporto  grupių  mokiniai  sėkmingai  dalyvavo
pirmosiose 2017 m. Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionato varžybose estafečių ir ilgoje
trasoje.  Keturi  jaunieji  šiauliečiai  tapo  čempionato  nugalėtojais  ilgoje  trasoje,  o  komandinėje
rungtyje – trijų etapų estafečių varžybose, iškovotos dar dvi prizinės vietas. 

Čempionato varžybos vyko sausio 21-22 d.Telšių apylinkėse.  Dalyvavo daugiau nei 240
orientavimosi  sporto  slidėmis  mėgėjų  iš  visos  Lietuvos,  Latvijos.  Sportininkai  varžėsi  vaikų,
jaunučių,  jaunių,  jaunimo  ir  suaugusiųjų  amžiaus  grupėse.  Šių  metų  žiema  sausio  mėnesiui
padovanojusi  šaltuko ir  nemažai  sniego,  suteikė  vilčių ir   galimybių  jauniesiems sportininkams
tinkamai ruoštis  čempionatui  Šiaulių jaunųjų turistų  centro įrengtoje  slidinėjimo trasoje Talkšos
ežero pakrantėje. Tačiau prieš pat čempionatą atkeliavusi šiluma sparčiai tirpino sniegą ir pasunkino
šliuožimo slidėmis sąlygas. Trasos tapo ypač sudėtingos. Pirmąją dieną jauniesiems sportininkams,
atitinkamai pagal amžių, teko įveikti gana ilgas (nuo 4,2 km. iki 11,8 km.) trasas. Šliuožimas ir
orientavimasis per pažliugusį sniegą, o kai kur ir purvą pareikalavo daug fizinių jėgų, ištvermės ir
valios. Paskelbus rezultatus paaiškėjo, kad Rokas Vaitkus tapo Lietuvos čempionu jaunimo grupėje,
Ignas Ambrazas – jaunių amžiaus grupėje. Ieva Gapšytė buvo pirma tarp jaunučių grupės dalyvių, o
Gintarė Gapšytė nugalėjo vaikų amžiaus priešininkes. Kristina Šiaulytė liko ketvirta tarp jaunučių
amžiaus  sportininkiu.  Penktas  vietas  savo amžiaus  grupėse  užėmė  Brigita  Abukaitytė,  Austėja
Jatulytė, Edvinas Račys.  Antrąją diena vykusių estafečių varžybų trasos išliko fiziškai sudėtingos.
Komandinis  rezultatas  priklausė  jau  nuo  visų  trijų  komandos  dalyvių  ištvermės.  Pirmąją  vietą
užtikrintai  iškovojo  jaunučių  komanda,  kurią  sudarė  Kristina  Šiaulytė,  Ieva  Gapšytė,  Austėja
Jatulytė. Antrosios vietos medalius pelnė mergaičių komanda. Ją sudarė Gintarė Gapšytė, Brigita
Abukaitytė, Gytė Kulikauskaitė. Jaunių komandos sportininkai: Ignas Labanovas, Rytis Lažaunikas,
Valentas  Valadka  liko  ketvirtoje  vietoje.  Čepionato  nugalėtojus  ir  prizininkus  parengė  Šiaulių
jaunųjų  turistų  centro  mokytojai  Artūras  Gapšys,  Romualdas  Veršinskas,  Nerijus  Vidžiūnas.
Mokiniai  ir  treneriais  tikisi,  kad  kitose  čempionato  varžybose,  kurios  vyks  jau  vasario  mėnesį
Zarasuose, dar daugiau šiauliečių pelnys medalius. O Rokui Vaitkui ir Ignui Ambrazui, kandidatams
į Lietuvos rinktinę, tai buvo sėkmingos atrankinės varžybos į Pasaulio jaunimo ir  Europos jaunių
čempionatą, kuris vyks Suomijoje.
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