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Prieš pradedant darbą:

1. Mobilieji telefonai išjungti.

2. Visi kylantys klausimai yra vertingi.

3. Kalbame po vieną.



Seminaro struktūra

• Kodėl NP ?

• Kada taikyti NP treniravimo metodus?

• Kaip tai daryti? 







Kada ir kodėl verta naudoti NP 

treniravimo priemones?



Reabilitacija po traumų



Pozityvus poveikis propriocepcijai



Judesių variabilumas ir stabilumas

Jei judesys būtų atliekamas visiškai taip pat, jis 

nebūtų stabilus. Nes optimalus judesių 

dinamiškumas (variabilumas) yra judesio 

stabilumo garantas. Judesio variabilumas yra 

begalinis, nes kiekvieną kartą judesys 

atliekamas šiek tiek pasikeitusioje aplinkoje ir 

kiekvieną kartą motorinė sistema yra šiek tiek 

pakitusi (Skurvydas, 2011)



Judesių stabilumas priklauso nuo optimalus 
judesių variabilumo. Jei žmogus išsitreniruotų 
atlikti judesį kiek galima stabiliau (t.y., 
kinematinės ir dinaminės judesių charakteristikos 
jei būtų stabilios arba mažiau variabilios), tada  
sumažėtų tikslių ir greitų judesių atlikimo 
patikimumas.



“Š“Šluotos luotos 

fenomenasfenomenas””







Koordinacijos gebėjimų ugdymas



Pusiausvyra – fizinė ypatybė, pasireiškianti 

gebėjimu išlaikyti palyginti pastovią kūno 

padėtį. Skirstoma į dinaminę ir statinę.



Dinaminės pusiausvyros svarba



Liemens raumenų aktyvavimas ir stabilizacija





Stipraus ir stabilaus korpuso reikšmė:

• Didesnis judesių efektyvumas;

• Didesnis galingumas;

• Gera kūno kontrolė ir pusiausvyra;

• Efektyvesnis krypties keitimas;

• Mažesnė traumų tikimybė.



Kelio ir čiurnos stabilumas



Kelio ir čiurnos stabilumas

• NP stiprina šoninius kojų stabilizatorius, kurie 
treniruotėse dažnai pamirštami.

• Gerina taisyklingo atsispyrimo ir nusileidimo 
mechaniką, taip apsaugodami nuo traumų.

• Gerina ekscentrinės raumenų jėgos savybes, 
kūnui lengviau įveikti išorės jėgų 
pasipriešinimą.

• NP pratimų adaptacijos galimos įvairių sporto 
šakų atstovams (Reinold, 2015).



NP pratimus nesudėtinga individualizuoti 

atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus





Nemažai tyrimų rodo, kad NP taikymas yra 

veiksminga traumų profilaktikos priemonė



Dauguma naujausių tyrimų atskleidžia, kad 

NP nėra efektyvi priemonė didelio 

meistriškumo atletų jėgos ir galingumo 

ugdymui



Metastability in plyometric training on unstable surfaces: a 

pilot study
Armin Kibele, Claudia Classen, Thomas Muehlbauer,Urs Granacher, David G Behm

BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2014 6:30



Pirminės stabilizacijos treniravimo fazės

• “Statinė” stabilizacija

• “Dinamininė ” stabilizacija (jėga, ištvermė)

• “Ultra-Dinaminė”stabilizacija (galingumas)



Taikytina seka:

• Abipusiai judesiai ant stabilaus paviršiaus (jie 

saugesni ir padidins jėgą)

• Vienos galūnės judesiai ant stabilaus 

paviršiaus

• Įvairūs šuoliukai ant stabilaus paviršiaus

• Ir tik tada taikyti NP, pritaikant jau anksčiau 

įgytą jėgą



Kada ir kiek?

• Asmens sveikata ir fizinis pajėgumas

• Traumų istorija

• Sporto šakos specifika

• Treniruočių etapas ir jo tikslas




