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Tarptautinė orientavimosi sporto federacija 2018 m. gegužės 23 dieną paskelbė Pasauline
orientavimosi sporto diena ir pakvietė į šį projektą įsilieti visas organizacijas, kurios vaikus ir
jaunimą gali supažindinti su orientavimosi sportu. Šiaulių jaunųjų turistų centras, neformaliojo
vaikų švietimo mokykla, kurioje mūsų miesto vaikai gali įgyti ir tobulinti orientavimosi sporto
gebėjimus, bendradarbiaudama su miesto švietimo įstaigomis, ryžosi dalyvauti šiame projekte ir
jauniesiems šiauliečiams pasiūlė įgyvendinti Tarptautinio renginio siekį „Būk dalimi ko nors
didesnio - nuspalvink pasaulį kartu.“
Gegužės 23 d. rytą nušniokštęs lietus neišgąsdino nei Pasaulinės orientavimosi sporto dienos
rengėjų, nei jaunųjų šiauliečių. Jau nuo 9 val. Šiaulių miesto mokyklų ir šalia esančių parkų
teritorijos „pražydo“ kontrolinių punktų prizmėmis. Neįprastas pamokas ar šventes devyniose
Šiaulių miesto švietimo įstaigose organizavo vykdė kūno kultūros, orientavimosi sporto, turizmo
mokytojai ir vyresnieji mokiniai orientacininkai. Dainų, Jovaro, Salduvės progimnazijų, pradinės
mokyklos darželio „Smalsieji pabiručiai“ mokiniai orientavosi mokyklų ir šalia esančių teritorijų
žemėlapiuose, „Sandoros“ progimnazijos, „Romuvos“ gimnazijos ir kitų įstaigų – Beržynėlio,
Lieporių parkuose, o Juliaus Janonio gimnazistai ir mokytojai – mokyklos patalpose ir centrinėje
miesto dalyje. Centriniame miesto parke orientavimosi trasas įveikė varžybų „Azimutas“ dalyviai.
Po renginio suskaičiavome, kad 1115 jaunųjų šiauliečių smagiai ir įdomiai susipažino su
orientavimosi sportu, įveikdami įvairaus pobūdžio orientavimosi trasas. Daugiausiai mokinių
orientavosi sportą išbandė Dainų progimnazijoje. Žemėlapius, foto orientavimosi ir kitų
orientavimosi rungčių užduotis, atminimo ženklus sudarė ir atspausdino Evaldas Liekmanis, Šiaulių
jaunųjų turistų centro renginių organizatorius. Mokiniai gavo žemėlapius, buvo apdovanoti
specialiais Lietuvos orientavimosi sporto federacijos, Šiaulių jaunųjų turistų centro lipdukais,
Pasaulinės orientavimosi dienos diplomais.
Pasaulinė orientavimosi sporto diena vyko trečius metus iš eilės. Projekto idėja išlieka ta
pati - kuo daugiau vaikų ir jaunimo supažindinti su šia, aktyvią gyvenseną propaguojančia, sveikatą
stiprinančia sporto šaka. 2017 m. projekte dalyvavo 76 šalys. Daugiau nei 288 tūks. dalyvių išbandė
orientavimosi sportą.
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