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 Šiaulių jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto grupių mokiniams šių metų vasara skirta,
aktyviai veiklai. Dėl ekstremalios situacijos keitėsi renginių kalendoriu, pasistūmėjo ir pagrindinių,
Lietuvos  čempionato  varžybų  sezonas.  Jaunieji  Šiaulių  orientacininkai  dalyvaudami  2020  m.
Lietuvos  komandiniame, labai ilgos trasos ir sprinto bei mišrių estafečių čempionatuose  birželio –
rugpjūčio mėn. jau iškovojo 32 medalius. 

 Pirmasis  –  komandinis  čempionatas  -  įvyko  birželio27d.  Anykščiuose.  Varžybų  trasos
nusidriekė šalia Puntuko akmens, stačiuose Šventosios upės šlaituose. Nuotolinis darbas ne pats
geriausias  būdas  įgyti  varžybose  reikalingiems  orientavimosi  sporto  gebėjimams,  tačiau  mūsų
komandos pelnė tris prizines vietas. Jaunių  merginų ir vaikinų komandos, kuriose startavo  Ieva
Gapšytė,  Austėja  Micevičiūtė,  Kristina  Šiaulytė  ir  Kajus  Jaseliūnas,  Julius  Vidžiūnas,
Augustinas Pocius, Donatas Girkantas užėmė antrąsias vietas, o jaunučių grupėje komanda, kurią
sudarė Justas Klevinskas, Gabrielius Malakauskas, Kajus Sungaila, Ignas Poškus liko trečioje
vietoje.

Liepos  19-ąją  Žemaitijoje  įvyko  Lietuvos  čempionatas  labai  ilgoje  trasoje.  Varžybose
dalyvavo patys ištvermingiausi Jaunųjų turistų centro orientacininkai. Fizinių jėgų pareikalavo ne
tik  neįprastai  ilgos  trasos,  bet  ir  karštis.  Šiose  varžybose  Justas  Klevinskas jaunučių  grupėje
iškovojo  antrąją  vietą,  o  Ieva Gapšytė užėmė trečiąją  vietą  jaunių  grupėje.  Ketvirtąsias  vietas
užėmė Kajus Jaseliūnas ir Kajus Sungaila.

Rugpjūčio  8-9  d.  daugiau  nei  500  Lietuvos  orientacininkų;  suaugusiųjų  ir  mokinių  vėl
susirinko  į  Žemaitiją.  Telšiuose  vyko  orientavimosi  sporto  sprinto  čempionatas,  o  kitą  dieną
Alsėdžiuose  sportininkai  varžėsi  mišrių  estafečių  čempionate.  Telšiuose  trasos  nusidriekė
kalvotomis  miesto  vietomis.  Sportininkams  teko  greitai  susiorientuoti  tarp  daugybės  neįprastų
orientyrų: laiptų,  kiemų ir  kiemelių,  žaliųjų plotų miesto kalvose. Vėl lydėjo vasariškas karštis.
Telšiuose Emilija Levickytė buvo antra jaunimo grupėje. O mišrių estafečių varžybose 4 komandos
pelnė  trečiosios  vietos  apdovanojimus.  Medalius  iškovojo  komanda  Jorūnė  Šataitė,  Ignas
Balčiūnas, Dovydas Nevulis, Aistė Barzdžiūtė vaikų iki 12 m. grupėje. Vaikų komanda: Brigita
Abukaitytė,  Gvidas  Šidlauskas,  Deividas  Liubinas,  Liepa  Ramoškaitė,  jaunučių  komanda:
Martyna  Masiliūnaitė,  Justas  Klevinskas,  Gabrielius  Malakauskas,  Gytė  Kulikauskaitė,
jaunių komanda: Ieva Gapšytė, Kajus Jaseliūnas, Kajus Sungaila, Austėja Micevičiūtė. 

Čempionatų prizininkus parengė Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojai Artūras Gapšys,
Romualdas Veršinskas, Nerijus Vidžiūnas, Daugirdas Stonys, Karolis Limantas, Irena Vidžiūnienė.

Mokiniai ir jų mokytojai nusiteikę pasiruošti  likusių 2020 m. čempionatų ilgoje ir estafetėse
ir vidutinėje trasoje startams rugsėjo ir spalio mėn. ir pelnyti  dar ne vieną medalį atstovaudami
Šiaulių miesto mokiniams.
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