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Prioritetų klausimas

Sportinis 
rezultatas

Fizinis pajėgumas

Sveikata



Seminaro turinys

1. Kodėl tai svarbu sveikatai, fiziniam pajėgumui ir 

sportiniam rezultatui?

2. Šuolių biomechanika ir nusileidimo kokybės 

vertinimas.

3. Pratimai šuoliavimo ir nusileidimo įgūdžiams 

tobulinti.



Pliometrijos apibrėžimai

• Pliometriniais pratimais siekiama išvystyti
maksimalią raumens jėgą per kuo trumpesnį įmanomą
laiką. Šis kompleksinis greitumo-jėgos gebėjimas dar
vadinamas galingumu.

• Pliometriniai (reaktyvūs) pratimai – pratimai, kurių
metu išvystomi greiti, galingi judesiai įtraukiant
sprogstamą koncentrinį raumens susitraukimą,
pradedamą ekscentriniu raumens susitraukimu.

• Treniruočių metodas, įveiklinantis kontroliuojamą
didelio greičio judesio sulėtinimą ir raumens ištemptimą
(ekscentrinis krūvis) prieš atliekant staigų ir galingą
koncentrinį raumens susitraukimą.



Pliometrinių judesių fazės





Netaisyklingo nusileidimo galimos pasekmės 

sveikatai

• Čiurnų patempimai

• Nugaros skausmai

• Kryžminių raiščių plyšimai

• Čiurnos, kelio ir klubo sąnarių degenaracija



Netaisyklingo nusileidimo ir netinkamo sustojimo 

bėgant pasekmės sportiniam rezultatui

1. Ilgėja laikas iki kito veiksmo atlikimo, dažnai reikia įtraukti 

papildomus judesius.

2. Nemokėdamas tinkamai sustoti, sportininkas pradeda 

stabdytis pernelyg anksti, todėl reikiamą distanciją žaidimo 

situacijoje įveikia lėčiau.

3. Sportininkas tampa labiau pažeidžiamas išorinių veiksnių 

(pvz. kontakto su varžovu atveju), greičiau praranda 

pusiausvyrą.

4. Bendriausia prasme – lėtesnis ir mažiau efektyvus judėjimas 

aikštėje. 



Kaip įvertinti gebėjimą taisyklingai nusileisti?



LESS (landing error scoring system) 
metodika



LESS (landing error scoring system) 
metodika



Dešimties sekundžių šuoliavimo testas (Tuck Jump
Assessment Tool)



TJA protokolas



Pėdų padėtis nusileidimo metu



Sąnarių kampai nusileidimo metu



Raiščių dominavimas

• Dinaminio stabilumo kontrolės 
disbalansas tarp raumenų ir raiščių.

• Didina kryžminių kelio raiščių 
traumų riziką

• Esant raiščių dominavimui, 
reikalingas šlaunų ir liemens 
raumenų stiprinimas



Keturgalvių šlaunies raumenų 
dominavimas

• Jėgos, motorinių vienetų rekrūtavimo,  koordinacijos 
disbalansas tarp kelį lenkiančių ir tiesiančių raumenų.

• Nusileidimas esant beveik tiesiam keliui yra žingsnis į kelio 
traumas. Be to, per maža dvigalvio šlaunies raumens jėga yra 
kryžminių raiščių traumų veiksnys (ypač moterų 
populiacijoje).

• Esant keturgalvių šlaunies raumenų dominavimui, 
nusileidžiant būdingas pernelyg didelis pėdos kontakto su 
žeme garsas.

• Tokiu atveju reikalingas papildomas kelio sąnarį lenkiančių 
raumenų, sėdmenų ir nugaros raumenų treniravimas (angl. 
posterior chain).







Vienos kojos dominavimas

• Disbalansas tarp dviejų 
apatinių galūnių jėgos, 
koordinacijos ir kontrolės.

• Padidėjusios traumų rizikos 
veiksnys arba traumos 
liekamasis reiškinys.

• Esant vienos kojos 
dominavimui į pliometrijos
treniruotes rekomenduojama 
integruoti stabilizacijos 
pratimus.



Liemens raumenų disfunkcija

• Disbalansas tarp 
inercinių jėgų, 
veikiančių liemenį 
nusileidžiant, ir liemens 
raumenų gebėjimo jas 
įveikti.

• Kryžminių raiščių 
traumos rizikos veiksnys 
(ypatingai moterų 
populiacijoje).



Netaisyklingas nusileidimas po šuolio 
ant vienos kojos





Šuolių technikos mokymo svarbiausi 
akcentai

• Netaikyti šuoliavimo pratimų, kol sportininkas nemoka taisyklingai nusileisti!
• Nusileisti minkštai.
• Leidimąsi pradėti priekine-vidurine pėdos dalimi, o tada leisti svoriui pereiti ir kulną, 

kad būtų sugertos smūgio jėgos.
• Vengti nusileidimo ant kulno, tai sustiprina nusileidimo smūgį.
• Vengti nusileidimo vien ant pėdos priekio, kai sąnariai sustingsta ir smūgio jėgos 

nepasiskirsto kinetinėje grandinėje.
• Nusileidimo metu išvesti šlaunis atgal, tada žemyn. Tai padeda sugerti nusileidimo 

smūgį didesnėmis raumenų grupėmis. Be to, šis ekscentrinis ištempimas leidžia 
sėdmenų raumenims atlikti galingesnį koncentrinį susitraukimą.

• Vengti bet kurio sąnario „surakinimo“ nes, tai padidina nusleidimo smūgio jėgą 
būtent į tą sąnąrį.

• Nusileidimo metu lygiuoti šlaunį ir sąnarį į antrajį kojos pirštą (ypatingai dirbant su 
moterimis).

• Liemens raumenys turi būti įtempti. Tai apsaugo stuburą ir leidžia efektyviai 
perskirtyti jėgą atsispyrimo metu.

• Nusileidimo metu liemuo šiek tiek pasviręs pirmyn, galva neturalioje pozicijoje arba 
šiek tiek aukštyn.





Christiano Ronaldo „Tested to the limit“



GRF bėgimo šaudykle fazėse (pagal M. Pesta)



Klubo ir blauzdikaulio GRF lėtėjant (pagal M. Pesta)



Gebėjimą keisti bėgimo kryptį lemiantys veiksniai:



Bėgimo krypties keitimo gebėjimo vertinimo 
kokybiniai kriterijai (bazinis lygmuo)

(pagal www.physio-pedia.com)

1. Žvilgsnis nukreiptas naująja bėgimo kryptimi.

2. Kryptis keičiama atsispiriant išorine pėda.

3. Krypties keitimo metu kūnas prižemėja.

4. Krypties pakeitimas įvyksta vienu žingsniu.

5. Apsisukimai vyksta keičiant kojas (kaire, dešine)



Bėgimo krypties keitimo tobulinimo aspektai

• Ugdyti ekscentrinę šlaunies raumenų jėgą

• Ugdyti gebėjimą taikyti galingumą judėjimui 
horizontaliai ir šonu, verčiau nei vertikaliai

• Ugdyti gebėjimą išvystyti jėgą vieną koją

• Ugdyti reaktyviąją jėgą

• Pėdos mobilumas



Galimi bėgimo krypties keitimo mokymo 
etapai

• Sustojimas bėgant tiesiai

• Greitėjimas po sustojimo bėgant tiesiai

• Bėgimas nugara po sustojimo bėgant tiesiai

• Bėgimas posūkiais (įvairaus sudėtingumo)

• Staigus krypties keitimas į šoną („įkirtimas“)

• Krypties keitimas bėgant šonu

• Šuolių įtraukimas 

• Visų šių elementų integravimas



Dvi pagrindinės vikrumo ugdymo paradigmos



Rudens seminaro turinys:

• Kas yra pliometrija ir pliometriniai pratimai?

• Kodėl ir kada verta taikyti pliometrinius pratimus?

• Pratimų parinkimo principai, progresijos, treniruotės 

planavimas

• Dažniausiai pasitaikančios pliometrijos treniruočių klaidos

• Pratimų įvairovė ir pritaikymas


