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 Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientacininkai  sėkmingai  atstovavo  miesto  moksleivius
gegužės 7-8 d. Šiauliuose vykusiame 2016 m. Lietuvos orientavimosi sporto sprinto čempionate.
Moksleiviško amžiaus grupėse jie pelnė net dešimt nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų.  

Čempionatas vyko dvi dienas. Pirmąją dieną, sprinto varžybose, varžėsi per 530 suaugusiųjų
ir jaunųjų orientacininkų. Tarp jų buvo 58 Šiaulių jaunųjų turistų centro mokiniai. Neilgos, pagal
amžiaus  grupes  nuo 1,4  iki  2,6  kilometrų  ilgio,  su  dideliu  kontrolinių  punktų  skaičiumi  trasos
nusidriekė miesto centre, aplink bulvarą. Teko greitai ir tiksliai susiorientuoti tarp kiemų, aikštelių
statinių,  kitų orientyrų ir kontrolinių punktų. Lietuvos čempionais savo amžiaus grupėse tapo Ieva
Gapšytė,  Rokas  Vaitkus,  Karolina  Špukaitė.  Kevinas  Olišauskis  buvo  pirmas  dvidešimtmečių
vaikinų grupėje. Kajus Jaseliūnas užėmė antrąją vietą, o Gintarė Gapšytė ir Edvinas Račys  -  trečią
vietą. Martyna Masiliūnaitė, Kristina Šiaulytė, Domas Bernikas liko 4 - 6 vietose.

 Antrąją čempionato dieną dalyviai varžėsi komandinėje rungtyje – mišrių sprinto estafečių
varžybose. Į startą stojo 117 komandų, tarp jų vienuolika Jaunųjų turistų centro mokinių komandų.
Lietuvoje  tokioje  orientavimosi  sporto  rungtyje  sportininkų  komandos  varžėsi  pirmą  kartą.
Komandą sudarė keturi sportininkai. Pirmą ir ketvirtą etapą įveikinėjo mergaitės, o antrą ir trečią –
berniukai. Šiaulių jaunųjų turistų centro komandos vėl buvo tarp prizininkų. Čempionais tapo dvi
vaikų amžiaus grupės komandos. Dvylikamečių grupėje komanda, kurią sudarė Gintarė Gapšytė,
Arnas Kuicas, Jonas Veikutis, Martyna Masiliūnaitė, o keturiolikos metų amžiaus grupėje komanda
-  Kristina  Šiaulytė,  Kajus  Jaseliūnas,  Dovydas  Valiulis,  Ieva  Gapšytė.  Antrąją  vietą  iškovojo
jaunučių  komanda.  Ją  sudarė  Emilija  Levickytė,  Rokas  Norvilis,  Simonas  Juknevičius,  Julija
Kazanavičiūtė.  Dar  dvi  komandos  užėmė penktąsias  vietas  vaikų  ir  jaunučių  amžiaus  grupėse.
Čempionato  rezultatai  džiugino  ne  tik  prizininkus  parengusius  mokytojus  Artūrą  Gapšį,  Nerijų
Vidžiūną, Daugirdą Stonį, bet ir gausų būrį mokinių tėvų, draugų, atvykusių pažiūtėti ir palaikyti
jaunuosius  sportininkus.  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  orientacininkai  ir  jų  mokytojai  pradeda
ruoštis kitoms 2016 metų Lietuvos orientavimosi sporto čempionato varžyboms vidutinėje trasoje,
kurios jau birželio pradžioje vyks Zarasuose.

Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  sportininkai  šį  pavasarį  sėkmingai  dalyvauja  ir  kitose
varžybose.  Atrankinėse varžybose siekia patekti į šalies mokinių rinktinę komandą,  kuri atstovaus
Lietuvą Baltijos šalių  čempionate.  Į  rinktinę pretenduoja Rokas Vaitkus,  Ieva Gapšytė,  Kristina
Šiaulytė, Kajus Jaseliūnas, Austėja Jatulėtė, Edvinas Račys. 
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