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Ką čia matote?



Anksčiau sportas buvo kitoks...



Kas mus žudo šiandien, bet lėtai?



Žmogaus kūno kompleksiškumas

biochemija

struktūraPsichoemocinė sfera



Bėgimo ypatumai

• Nereikia jokios įrangos

• Galimybė ir būtinybė būti gamtoje

• Galimybė pabūti su pačiu savimi-viena iš egoistinių fizinio aktyvumo 
formų

• Kūno pojūtis

• Savidisciplina ir savirealizacija

• Realus kūno galimybių suvokimas- ir „aš galiu“ fenomenas

• Puikus asmeninis moto-nesustok ir pastoviai judėk į priekį



Adaptaciniai mechanizmai (žmogaus kūno 
vertikali padėtis ir bėgimas)
• Didelis kulnas

• Ypatinga kulnakaulio struktūra ir kraujotaka

• Riebalinė pagalvėlė (medaus korio struktūra, geresnė šoko absorbavimo 
galimybė nei sorbotanas (Jorgenson/Bojsen-Moller, Foot ankle 1989)

• Raumenų preaktyvacijos fenomenas, nes smūginė vibracija atsiranda per 
pirmas 100 ms.

• Elastinės energijos akumuliacija (bėgimo kaina tik 30-50% didesnė už 
ėjimo)

• Mechanizmas unikalus-sunaudojama tiek pat energijos bėgant 5 mylias per 
7 ir per 10 min (Journal of experimental biology, 1991)

• Efektyvi termoreguliacija



Adaptaciniai mechanizmai (žmogaus 
kūno vertikali padėtis ir bėgimas)

• Trumpi kojų pirštai ir ilgos kojos

• Dideli pusratiniai kanalai

• Sprando raištis

• Galingas didysis sėdmens raumuo



Pagrindinės klaidos

• Mes per ilgai sėdime

• Pasiklystame technologijose

• Vyksta tik bėgimo treniruotė

• Po treniruotės naudojamas pasyvus poilsis

• Užmirštami laisvadieniai

• Bendro fizinio pasirengimo svarbos nuvertinimas

• Varžybos kasdien

• Galvojama, kad bėgimo bateliai nemirtingi

• Su realybe prasilenkiančios ambicijos



Odos sensoriai



Protingos kojinės



Judesio pagrindai



Judesys

Judesio stereotipas – tikslinga ir koordinuota mobilių ir 
stabilių segmentų sąveika tam tikra seka.

Reguliacinis mechanizmas:

⚫ Stabili sistema (laikysena);

⚫ Fizinis aktyvumas (judesys);

⚫ Kintančios sąlygos (aplinka).

Stabiliausias kompleksinės sistemos bruožas – kintamumas!



Judesio stereotipas (šablonas)

⚫ Nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenimo sąlygų, ar net fizinio 
aktyvumo, nustatomas pirminių/fundamentinių judesio 
stereotipų nefunkcionalumas;

⚫ Neefektyvus, nekokybiškas judesio atlikimas riboja norimo 
rezultato pasiekimą, bei gali būti rizikos veiksnys patirti 
traumą (akomodacija – kompensacija – dekompensacija -
pažeidimas);

⚫ Stiprinimo pratimų parinkimas turi remtis kokybės gerinimu, 
sustiprinus silpną raumenį, ne visad pagerinsite judesio 
kokybę (motorinė programa – judesio kompleksiškumas);



Esame sėdinti civilizacija





Sėdime vidutiniškai 9.3 valandas per dieną. 
Tai 2.5 valandos daugiau nei miego (6.7 valandos)!
Atminkime: kas nenaudojama-prarandama!



Sąnarių sekos teorija



Sąnarių sekos esminiai teiginiai

• Praradus čiurnos mobilumą atsiranda kelio  sąnario skausmas

• Praradus klubo sąnario mobilumą, rezultatas juosmeninės dalies 
skausmas

• Praradus stuburo krūtininės dalies mobilumą rezultatas peties ir kaklo 
arba juosmeninės stuburo dalies skausmas



Sąnarių sekos esminiai teiginiai

• Klubo sąnario ypatumai-reikalingas ir mobilumas, ir stabilumas

silpnumas šio sąnario ekstenzijos ar fleksijos metu sąlygoja       
juosmeninės stuburo dalies problemas

silpnumas kontroliuojant pritraukimą ir vidinę rotaciją tai kelio 
sąnario problemų priežastis



Pėda gamtos 
inžinerinės minties ir 
meno viršūnė.

Leonardo da Vinči





Pėda 





Pėdos fascijos svarba





Globalus vertinimas



Gimę bėgti?



Pėdos statymo poveikis

• Hasegawa (j Strength Cond 2007) ištyrė pėdos statymo techniką tarp 
415 pusės maratono bėgikų-75proc kulno sritis, 23,7 vidurinė, 1,4 
priekinė. Bet tarp 50 greičiausių-vidurinės pėdos kontaktas padidėjo 
iki 36 proc.

• Vertikali kontakto jėga, pakeitus pėdos statymo techniką (nuo 
kulno/priekinė pėdos dalis), sumažėja 50 proc. 
(Cavanaugh/LaFortune,  J Biomech 1980; 13:397-406)

• T.p išvadas gavo McClay/Manal (1995, Stanford, CA) plius pažymėjo 
sumažėjusią riziką kelio traumoms, bet didesnę perkrovą Achilo 
sausgyslės komplekso



Basomis ar su avalyne



Bėgimo basomis (minimalistinė avalynė) 
poveikis
• Trumpesnis žingsnis

• Dažnesnis žingsnis

• Nusileidimas daugiau ant priekinės ir vidurinės pėdos dalies

• Mažesnis statymo jėgos dydis

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) reikalauja didesnės čiurnos 
sąnario judesio amplitudės

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) reikalauja didesnės čiurnos 
sąnario lenkėjų jėgos

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) daugiau apkrauna pėdą



Kokią avalynę pasirinkti?



Kada reikia pirkti sportinę 
avalynę?



Traumų profilaktika

• Minimalistinė avalynė ištvermės bėgimo metu stiprina pėdos 
raumenyną (Miller 2014)

• Pėdos statymas vidurine ar priekine dalimi gali apsaugoti nuo statymo 
jėgos sukeliamų pažeidimų (Lieberman 2010)

• Sumažėja kelio sąnario apkrova (Shakoor 2013)



Vidpadžiai 

• Soleus ir gastrocnemius aktyvumas vėlavo su vidpadžiais (Dedieu
2013)

• Nepakankamai įrodymų vidpadžių naudojimui prie juosmens skausmo 
ar profilaktikai (Chuter 2014)

• Naudojant vidpadžius didesnė tikimybė atsirasti medialiniam
blauzdikaulio streso sindromui (Newman 2013), (Hubbard 2009)







Bėgimas…



Bėgimo treniruotės taisyklės

• Vesk treniruočių dienoraštį
• Pradėk laipsniškai didindamas krūvį ir treniruokis visus metus
• Treniruokis nuotoliui, tik vėliau greičiui
• Stenkis siekti maksimalaus rezultato minimaliom priemonėm
• Mokėk sutepti sąnarius
• Treniruotė turi būti visapusiška
• Kokybiškas poilsis ir miegas yra būtinybė
• Treniruočių planas turi būti lankstus
• Valgyk kokybišką maistą
• Kvėpuok 



Sportinė trauma

• Kol bėgame, kad pabustume, traumos nebaisios

• Traumą sąlygoja vidiniai arba išoriniai veiksniai

• Visiškas poilsis labai retai yra tinkamas gydymo 
metodas

• Reikia gydyti priežastį, bet ne simptomus

• Jei lemiamas žodis profesoriaus, kuris niekada 
nebėgo toliau troleibuso stotelės-netikėk

• Venk chirurginio gydymo

• Gydymo metu pagalvok, kur padarytos klaidos



Sportinė trauma: 
stadijos

Išskiriamos 4 traumos progresavimo stadijos

• Skausmas ar diskomfortas kelios valandos po 
treniruotės

• Diskomfortas ir treniruotės metu, bet fizinio 
pajėgumo neįtakoja

• Skausmas krūvio metu, kuris jau riboja galimybę 
treniruotis ar varžytis

• Skausmas atima galimybę treniruotis







Lėtiniai uždegiminiai pakitimai

• Sinusitai

• Tonzilitas

• Otitas

• Lytinės sferos uždegimai

• Apendicitas

• Tulžies pūslės patologija

• Hemorojus

• Lėtinės imuninės gynybinės reakcijos



Maratonas?

• Dešinio širdies skilvelio disfunkcija iki savaitės po maratono bėgimo 
(La Gerche A et all, 2011)



Treniruokliai???

• Perdidelis spaudimas sukelia branduolio ląstelių 
apoptozę (Lotz &Chin 2000)

• Kartotinas lenkimas sukelia žiedo skaidulų 
atsisluoksniavimą(Tampier 2007)

• Išvaržos formavimas -260N-85000 lenkimo ciklų, 
867N-22000 iki 28000 lenkimo ciklų, 1472N-5000 
iki 9500 lenkimo ciklų (Calaghan&McGill 2001)

• Pridėtas sukimo momentas mažina atsparumą 
kompresijai (Aultman 2004)



George Hebert (1875 – 1957)



Žinutės į namus

• Sportuoti reikia su galva

• Būkit smalsūs ir netikėkite dogmomis

• Judėkite su džiaugsmu

• Treniruokite protą

• Ilsėtis reikia mokėti



Laikas poilsiui! Otium reficit vires-poilsis atstato 
jėgas!


