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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





Pagal fizinio darbo trukmę (t.y. priklausomai nuo rungties 
trukmės laiko požiūriu), sportinės veiklos specifiką ir pagal 
organizmo energetinį poreikį fizinio krūvio metu sporto šakos 
labai tiksliai gali būti suskirstytos į 15 kategorijų:
1. Greitumas ir jėga
2. Sprogstamoji (staigioji) jėga ir greitumas
3. Sprogstamoji (staigioji) jėga / SUNKIOJI ATLETIKA
4. Absoliuti (maksimalioji) Jėga / KULTŪRIZMAS, FITNESAS
5. Greičio ištvermė
6. Greitumas ir vikrumas.
7. Greitumas, jėga, ištvermė, vikrumas ir lankstumas
8. Jėga, vikrumas ir lankstumas
9. Jėgos ištvermė / JĖGOS TRIKOVĖ
10. Ištvermė ir greitumas
11.Ištvermė, greitumas, jėga ir vikrumas
12.Jėga, greitumas, ištvermė, lankstumas, vikrumas
13.Turnyrinė ištvermė
14.Turnyrinė ištvermė (maksimali, ilgų nuotolių lenktynės)
15. Turnyrinė ištvermė (submaksimali, super-ilgų nuotolių 
lenktynės)

http://rbimba.lt/blog/2011/09/28/seminaras-apie-genetinius-tyrimus/piramide/


Jėga x greitumas = galingumas

Strength x speed = power



Truputis istorijos

• Užuomazgos – praėjusio šimtmečio trečiajame dešimtmetyje.

• 1964 m. - Sovietų Sąjungos lengvosios atletikos treneris J. 
Verkošanskij publikavo straipsnį, kuriame atskleidė šios metodikos 
poveikį (vadino tai „šoko metodu“).

• 1975 m. JAV treneris Fred Wilt pirmą kart pavartojo pliometrijos
sąvoką (gr. „pleythyein“ – didėti, augti, lot. „plio“ – daugiau, 
„metrics“ – matavimai).

• Tom Landry (NFL „Dallas Cowboys“ vyr. treneris) sėkmingai taikė 
praėjusio šimtmečio aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose.



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



Raumens ištempimo-trumpėjimo ciklo (angl.
stretch-shortening cycle) fazės

Fazė Veiksmas Fiziologinis vyksmas

Ekscentrinė (užkrovos) Agonisto raumens skaidulų 
ilgėjimas

Elastinguose raumens komponentuose 
(pvz. elastine) išsaugoma elastinė 
energija. Stimuliuojamos raumeninės 
verpstės. 

Amortizacijos Perėjimas iš raumens ilgėjimo 
į trumpėjimo fazę

Ia tipo aferentiniai nervai susijungia su 
motoriniais neuronais (nervinis 
refleksas). 
Alfa motoriniai neuronai perduoda 
signalus agonistų raumenų grupei.

Koncentrinė (išmetimo) Agonisto raumens skaidulų 
trumpėjimas

Sukaupta energija išlaisvinama iš 
elastinių raumens komponentų.
Alfa motoneuronai stimuliuoja agonistų 
raumenų grupę.



Pliometrinių pratimų klasifikacija

Šuoliai į gylį

Daugiašuoliai ir šuoliažingsniai

Įvairiakrypčiai šuoliai

Šuoliai tiesiąja

Šuoliai į tolį po vieną

Šuoliai vietoje



Pliometrinių pratimų poveikis fiziniams gebėjimams

Savybė Šuoliai 
vietoje

Šuoliai iš 
vietos
į tolį

Daugiašuoliai Užšokimai
ant 

pakylos

Šuoliažingsniai Šuoliai į 
gylį

Starto greitis + + + +
Greitėjimas + + +
Krypties 
keitimas

+ + + +

Vertikalus šuolis + + + + +
Horizontalus 
šuolis

+ + + +



Pliometrinių pratimų privalumai

• Padidėjęs galingumas

• Sustiprėję raumenys

• Sustiprėjusios sausgyslės

• Sąnarių apsauga

• Minimalus, paprastas inventorius

• Lengvai pritaikomi 



Netaisyklingo nusileidimo galimos pasekmės sveikatai

• Čiurnų patempimai

• Nugaros skausmai

• Kryžminių raiščių plyšimai

• Čiurnos, kelio ir klubo sąnarių degeneracija





GRF nušokus dviem kojomis nuo skirtingo aukščio 
pakylos (Niu ir kt., 2014)





Prioritetų klausimas

Sportinis 
rezultatas

Fizinis 
pajėgumas

Sveikata



Didesnio intensyvumo pliometrinių pratimų taikymo kriterijai

Gebėjimai

Pratimai apatinei kūno daliai • Pritūpti su svoriu, 1,5 karto didesniu už kūno svorį.
• Atlikti 5 pritūpimus su 60 proc. kūno svorio per 5 

sekundes

Pratimai viršutinei kūno daliai • Atletai, sveriantys 100 kg ir daugiau, nuo krūtinės turėtų 
išspausti savo kūno svorį.

• Lengvesniems nei 100 kg sportininkams 
rekomenduojama spaudimo nuo krūtinės norma – 1,5 
savo kūno svorio.

• 5 atsispaudimai su suplojimu.



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).



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.



Gairės pliometrinio krūvio planavimui

Sportininko lygis Žemo intensyvumo Vidutinio intensyvumo Didelio intensyvumo

Pradedantysis 80-100 60 (100-120 iš viso) 40 (100-120 iš viso)

Vidutinis 100-150 80-100 (150-200 iš viso) 60-80 (150-200 iš viso )

Pažengęs 140-200 100-120 (180-220 iš viso) 80-100 (180-220 iš viso)



Pliometrinių pratimų taikymas jaunųjų sportininkų treniruotėje

• Jauniesiems sportininkams visapusiškos pliometrijos treniruotės gali pagerinti
atletinio parengtumo lygį, judesių biomechaniką, sumažinti traumų tikimybę.

• Prieš pradedant taikyti pliometrinius ir pratimus su pasipriešinimu, svarbu
suformuoti tinkamus bazinius judėjimo įgūdžius. Pradedant taikyti pliometriją,
svarbus dėmesys tinkamam pratimų intensyvumui ir krūvio apimčiai.

• Paauglystės dar nesulaukusiems vaikams balistinės galingumo treniruotės neturėtų
būti prioritetas. Šiame amžiuje svarbu koncentruotis į kūno kontrolės ir jėgos
ugdymą naudojant nedidelį pasipriešinimą, taip gerinant raumenų, sausgyslių ir
raiščių elastingumą. Taip pat ugdyti orientaciją erdvėje ir tinkamus judėjimo
pagrindus.



Pliometrinių pratimų parinkimo principai (pagal J. Jenkins)

• Iš pradžių abiem kojomis, tik po to – viena

• Iš pradžių lėtai, tik po to - greitai

• Iš pradžių žemai, tik po to – aukštai

• Iš pradžių trumpiau, tik po to ilgiau

• Iš pradžių bendri pratimai, po to specifiniai konkrečiam sportui

• Iš pradžių kokybė, tik po to – kiekybė

• Periodizacija

• Turėti omenyje skirtingų sąnarių įtraukimą



Žingsniai į pliometriją (I fazė – judėjimas ir koordinacija)

Pagrindiniai bruožai Pagrindinis dėmesys Pavyzdžiai

Mažas nusileidimo smūgis
Sužadinama ir treniruojama 
neuromotorinė sistema
Daug pakartojimų
Įvadas į jėgos absorbavimą ir 
išvystymą

Koordinacija
Žaismingumas
Nestruktūruotumas

Šuoliukai su šokdyne
Šokčiojimas
Šokinėjimas



Žingsniai į pliometriją (II fazė – nusileidimas ir jėgos 
amortizavimas)

Pagrindiniai bruožai Pagrindinis dėmesys Pavyzdžiai

Lėtai ir žemai
Lėta ir silpna ekscentrika
Ilgesnis kontakto (atsispyrimo) 
laikas
Ilgesnis jėgos išvystymo greitis 
(RFD)
Didesnės judesio amplitudės
Submaksimalios pastangos

Nusileidimo technika
Nusileidimo jėgos smūgio 
amortizavimas
Neuromotorinės sistemos 
efektyvumas
Jėgos išvystymo greitis
Kartojimai
Kokybė

Užšokimas ant paaukštinimo
Nušokimas nuo paaukštinimo
Šuolis iš pritūpimo (su rankų mostu
ir be jo)
Šuolis į tolį iš vietos
Greiti pasistiebimai
„Lipnūs“ šuoliukai
„Pogo“ šuoliukai



Žingsniai į pliometriją (III fazė – pliometrinė jėga)

Pagrindiniai bruožai Pagrindinis dėmesys Pavyzdžiai

Didelė jėga
Didesnės amplitudės SSC
Lėtesnio tempo SSC
Didesnis jėgos išvystymo greitis
Pastangos, artimos maksimalioms
Vidutinės arba didelės judesių 
amplitudės

Struktūra
Technika
SSC
Jėgos išvystymas
Jėgos išvystymo greitis
Neuromotorinės sistemos 
efektyvumas
Kokybė

Šuoliai iš pritūpimo
Daugiašuoliai (lėti)
Šuoliai per neaukštus barjerus
Pakaitiniai įtūpstai
„Pogo“ šuoliai
Atsispyrimai nuo pakylos



Žingsniai į pliometriją (IV fazė – pliometrinis galingumas)

Pagrindiniai bruožai Pagrindinis dėmesys Pavyzdžiai

Didelė ekscentrinė jėga
Mažos amplitudės SSC
Didelio greičio SSC
Amplitudės ir judesiai artimi 
konkrečios sporto šakos specifikai
Labai trumpas kontakto 
(atsispyrimo) laikas
Didelis jėgos išvystymo greitis
„Standumas“

„Standumas“
Struktūra
Jėgos išvystymo greitis
Trumpas kontaktas su žeme
Kokybė
Intensyvumas

Šuoliai po nušokimo (drop jumps)
Šuoliai per barjerus
Daugiašuoliai, šuoliažingsniai
„Pogo“ šuoliai 

Tikroji 
pliometrija



Intensyvioji ir ekstensyvioji pliometrija

Intensyvioji pliometrija Ekstensyvioji pliometrija

Kontakto su žeme laikas Trumpas arba ilgesnis Trumpas arba ilgesnis

Galios produkcija Didžiausia Nuo mažos ik vidutinės

Audinių ištempimas Didžiausias Nuo mažo iki vidutinio

Kartojimų skaičius Mažas Nuo vidutinio iki didelio

Tikslas Pasiekimai Pasirengimas

SSC Taip Taip

Pavyzdžiai Depth jumps, maksimalių pastangų 
daugiašuoliai ir šuoliažingsniai, 
aukšti barjerai

Šuoliukai, šokčiojimas, legvi
daugiašuoliai ir šuoliažingsniai, 
žemi barjerai



Elastingumas vs. standumas

Elastingumas Standumas (stiffness)

Gebėjimas panaudoti sukauptą energiją Gebėjimas priešintis taikomos jėgos
tempimo deformacijai

Optimalus kietumas leidžia elastinėms struktūroms 

išsaugoti ir panaudoti elastinę energiją.



Pliometrinių pratimų taikymo progresija (pagal J. Jenkins)



Pliometrinių pratimų taikymas jaunųjų sportininkų treniruotėje



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Pratimų pasrinkimas.

• Vieno atsako pratimai  apima tik vieną maksimaliomis pastangomis 
atliekamą kartojimą. Tarp šių kartojimų pasiilsima, atsatoma kūno 
padėtis.

• Kelių atsakų pratimai apima pasikartojančias pastangas be jokio 
poilsio ar kūno padėties atstatymo tarp jų. 



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Intensyvumas.

Intensyvumas apibūdina stresą, kurį pratimo metu gauna raumenys, 
skeletas, sąnariai ir jungiamieji audiniai.

Intensyvumas ir krūvio apimtis turi atvirkštinę sąsają – didėjant 
intensyvumui kartojimų ir serijų skaičius turėtų mažėti.

Taikant pliometrinius pratimus, intensyvumu galima varijuoti taip:

• Keičiant kartojimų ir serijų skaičių.

• Keičiant šuolio, žingsio atlikimo aukštį, greitį.

• Papildant pratimą išorinio pasipriešinimo variacijomis.



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Krūvio apimtis.



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Kartojimų skaičius.

• 1-8+ kartojimai serijoje.

• Dėl balistinės pliometrinių pratimų prigimties konkretaus pratimo 
kartojimų skaičius turėtų būti ribotas, kad būtų užtikrintas maksimalus 
galingumas.

• 10 procentų taisyklė. Jei sportininkas treniruotėje praranda dešimtadalį 
šuolio aukščio ar ilgio, pratimo nebereiktų testi. Pliometriniai pratimai 
nuovargio sąlygomis ženkliai padidina traumos riziką,



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Serijų skaičius.

• 1-8+ serijos, bet rekomendacija apytikslė, nes realiai reikia atsivželgti 
į pratimų pobūdį (pvz., vieno ar daugelio atsakų pratimas), 
treniravimosi patirtį, treniruotumo lygį, treniruotės tikslus ir galimą 
skirti treniruotės laiką.



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Poilsio intervalai.

• Pliometriniai pratimai nėra tinkami energijos sistemoms treniruoti.

• Dėl didelio darbo per laiko vienetą kiekio atliekant pliometrinius 
pratimus būtinas adekvatus poilsis.

• Atliekant vieno atsako pratimus rekomenduojamas darbo ir poilsio 
laiko santykis 1:12 – 1:20. 

• Atliekant kelių atsakų pratimus (trunkančius 10 ar daugiau sekundžių) 
rekomenduojamas darbo ir poilsio laiko santykis 1:3 – 1:5. 



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Atsigavimo intervalai.

• Vidutinio ir pažengusio lygio sportininkams rekomenduojamos 48-72 
valandos tarp pliometrinių treniruočių

• Pradedantiesiems sportininkams – bent 48 valandos tarp pliometrinių 
treniruočių.



Pliometrinių pratimų programos sudarymo kintamieji. 
Treniruočių dažnis.

• Pasirengimo varžybų sezonui fazėje – iki 3 treniruočių per savaitę.

• Varžybų sezono metu – 1-2 kartai per savaitę.

• Esminė treniruočių dažnio taisyklė - nedaryti pliometrijos treniruočių 
dvi dienas iš eilės, tarp jų turi būti bent 48 val. pertrauka.  



Dažniausios klaidos taikant pliometrinius pratimus

• Nesuvokiamas skirtumas tarp jėgos ir galingumo

• Papildomi svoriai tam fiziškai nepasiruošusiems žmonėms

• Pliometriniai pratimai paliekami treniruotės pabaigai

• Pliometriniai pratimai suvokiami kaip ištvermės ugdymo priemonė

• Įsitikinimas, kad bet koks šuolis yra pliometrinis pratimas

• Manymas, kad dėžės aukštis yra svarbiausia (tiek užššokant, tiek 
nušokant)





Užšokimas ant pakylos (box jump)



Nušokimo nuo dėžės pratimai



Šuolis „nukrentant“ vs. šuolis į gylį (drop jump vs. depth
jump)

Drop jump Depth jump

Minimalus kontakto su žeme laikas Ilgesnis kontakto su žeme laikas

Kojos nusileidimo metu pakankamai tiesios Didesnis kampas per kelio sąnarį, leidžiantis 
amortizuoti smūgio jėgą

Nusileidžiama ant vidurinės pėdos dalies Kontakto su žeme metu pėdos kampas – 20-30 
laipsnių

Tikslas – kuo greitesnis atsispyrimas Tikslas – kuo aukštesnis šuolis

Šokama nuo žemesnės pakylos Šokama nuo aukštesnės pakylos

Lavina pliometrinį galingumą ir reaktyviąją jėgą Lavina pliometrinę jėgą



Pliometrija su pasipriešinimu



Pasitaikančios problemos ir jų sprendimo kryptys

Šoka aukštai, bet negreitai Šoka greitai ir aukštai

Dirbti mažinant kontakto su žeme laiką
Judėjimo įgūdžiai?
Čiurnos jėga ir stabilumas?
Sausgyslės standumas?

Mišrus požiūris
„Kontrastinis“ treniravimas
Jėgos ir pliometrijos dienos
Taip ir toliau! ☺

Šoka neaukštai ir negreitai Šoka greitai, bet neaukštai

Ugdyti maksimalią jėgą ir supažindinti su pliometrijos
pagrindais

Pradedančiojo programa
Maži šuoliukai
Bazinis jėgos lavinimas

Ugdyti jėgos išvystymo greitį

Vietinių raumenų jėga?
Jėgos išvystymo greitis?



„Kokybė niekada nėra atsitiktinumas. Tai visada 
intelektualių pastangų rezultatas“

John Ruskin


