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Kodėl šis seminaras? ☺

• „Ką duodi apšilimui savo treniruotėse?“ (kolegos ir seminarų 

klausytojai)

• „Gerai, pradėsim, prasibėkit ir prasitempkit“ (vaikų 

komandos treneris)

• „Maniškiai šaunuoliai, patys pasidaro pramankštą“ 

(besididžiuojantis vaikų komandos treneris)

• „Treneri, tai aš ateisiu 20 min prieš treniruotę, apšilsiu ant 

bėgtakio“ (entuziastingas klientas sporto klube)



Seminaro struktūra:

• Pramankštos samprata, tikslai ir struktūra

• RAMP ir FIFA 11+ pramankštos protokolai

• Pramankštos planavimas atsižvelgiant į aplinkos 

temperatūrą

• Volavimas savimasažo volu (SMR): prieš ar po?

• Atvėsimo samprata, tikslai ir sudėtinės dalys

• Praktiniai pavyzdžiai ir pratimai



Pagrindiniai pramankštos tikslai

• Psichinis parengtumas

• Fizinis parengtumas

• Traumų prevencija

• Sportinės veiklos pagerėjimas



Fiziologiniai pramankštos efektai:

• Greitesnis raumenų susitraukimas ir atsipalaidavimas

• Didesnis jėgos išvystymo greitis (RFD)

• Sutrumpėjęs reakcijos laikas

• Padidėjusi raumenų jėga ir galingumas

• Sumažėjęs vidinis raumens pasipriešinimas

• Pagerėjęs deguonies pristatymas (dėl Bohro efekto, kai 

aukštesnė temperatūra paspartina deguonies atsipalaidavimą  

nuo hemoglobino ir mioglobino)

• Geresnis kraujo pritekėjimas į aktyvius raumenis

• Paspartėja metabolinės reakcijos



Raumenų temperatūros kėlimo reikšmė

1. Sušilęs raumuo gali susitraukti ir atsipalaiduoti daug 
greičiau, todėl didėja raumens susitraukimo 
galingumas.

2. Sušilęs raumuo tampa elastingesnis.

3. Sušilusio raumens kraujagyslės išsiplečia, todėl 
sumažėja pasipriešinimas pratekančiam kraujui, o tai 
sumažina krūvį širdžiai.

4. Temperatūra teigiamai veikia sausgyslių elastingumą, 
dėl kurio padidėja sąnarių paslankumas. Tai lemia, kad 
sportininkas gali saugiai atlikti didesnės amplitudės 
judesius.



Tinkamos pramankštos principai:

1. Pramankšta turi atitikti konkrečių pratybų uždavinius.

2. Abejotinas žaidimų ir pratimų, galinčių išprovokuoti 
nekontroliuojamą judesį, tinkamumas.

3. Neviršyti laktato kaupimosi slenksčio.

4. Pilvo ir nugaros raumenų stiprinimo pratimai pramankštos 
metu.

5. Balistinis ir dinaminis raumenų tempimas – ne tas pats! 
Balistiniai tempimo pratimai gali būti pavojingi.

6. Statinių raumenų tempimo pratimų atsisakyti nereikia, tačiau 
keisti jų vietą pratybų struktūroje.



RAMP pramankštos  protokolas 

(Ian Jeffreys)

1. Pramankšta kaip struktūruota improvizacija.

2. Efektyvus laiko panaudojimas.

3. Nuolatinis atletiškumo ugdymas (judėjimo įgūdžiai 

ir fizinis parengtumas).

4. Specifiškumas ir individualizavimas.



RAMP pramankštos  protokolas 

(Ian Jeffreys)

R – raise (pakelti)

A – aktyvuoti, M – mobilizuoti

P – potencijuoti



I fazė - pakelti

• ↑ Kūno temperatūrą

• ↑ Širdies susitraukimo dažnį

• ↑ Kvėpavimo dažnį

• ↑ Kraujotaką

• ↑ Sąnarių paslankumą



I fazės svarbesni aspektai

• Pratimus parinkti turint omenyje ilgalaikį 

judėjimo įgūdžių ir fizinių ypatybių ugdymą

(ypač svarbu pradiniuose etapuose)

• Kombinuoti, derinti judesius ir judėjimo būdus 

atsižvelgiant į sporto šakos specifiką





I fazės pratimų pavyzdžiai

• Bėgimo technikos pratimai, įvairaus tipo žingsneliai

• Suplanuoti bėgimo krypties keitimo judesiai

• Pritūpimai, įtūpstai, ropojimas*

Protingas greitis!



II fazė – aktyvuoti ir mobilizuoti

• Aktyvuoti svarbiausias raumenų grupes

• Mobilizuoti sąnarius, įgalinti atlikti konkrečiai 

sportinei veiklai specifines judesių amplitudes



II fazės svarbesni aspektai

• Dinaminiai pratimai pranašesni už statinius 

(neprarandama temperatūra, neatsiranda 

neigiamas statinio tempimo efektas)

• Didinama ne tik judesių amplitudė, bet ir 

gebėjimas kontroliuoti judesį, stabilumas ir t.t.



Baziniai II fazės judesiai



II fazės tipiniai pratimai

• Pratimai su pasipriešinimo gumomis

• Balanso pratimai

• „Supermenas“, „kirminas“ ir pan. 

• Pritūpimai, įtūpstai, „sumo“ pritūpimai

• Nugaros mobilumo pratimai (tiesimas, pasilenkimas, šoninis 
pasilenkimas, rotacija)

+

Sporto šakos ar planuojamos veiklos specifiškumas

Individualizacija

Judesių įvairovė

Paskaičiuokime: 10 min x n



III fazė – potenciacija

• ↑ Intensyvumas pakeliamas į varžybinį lygį

• ↑ Išnaudojamas postaktyvacinės potenciacijos efektas 



Postaktyvacinė potenciacija

• Postaktyvacinė potenciacija – tai raumens susitraukimo ir (ar) 

atsipalaidavimo funkcijos pagerėjimas dėl raumens valingo 

aktyvavimo (Skurvydas, 2011).

• Raumenų susitraukimo kokybės pagerėjimas dėl prieš tai 

buvusių didelio intensyvumo trumpos trukmės raumens 

susitraukimo (Lorenz, 2011).

• Gali būti taikomi krūviai su pasipriešinimu, bet raumuo neturi 

nuvargti



III fazės svarbesni aspektai

• Vienas galingiausių atletinio rengimo „įrankių“

• Ne tik maksimalizuoja darbingumą konkrečiai treniruotei, bet 

ir gali padėti siekti ilgalaikių tikslų

• Potenciacijos fazė pati savaime gali būti laikoma atskira 

treniruote

• Veikla potenciacijos fazėje nebūtinai turi sietis su numatoma 

tos treniruotės veikla (pvz. sprinto pratimai naudingi ir tada, 

kai numatoma kitokio pobūdžio treniruotė)

• Rekomenduojama iki 15 min trukmė



III fazės akcentai

• Greitumas

• Vikrumas

• Galingumas

+Tipiniai sporto šakai judėjimo būdai



Postaktyvacinės potenciacijos fazės tipai

1. Vienos fizinės ypatybės ar gebėjimo (pvz. greitėjimo 

arba bėgimo krypties keitimo).

2. Kombinuota.

3. Specifinė konkrečiai sporto šakai.



Dar apie PAP fazę: kontrastinis metodas

1. Didelis pasipriešinimas, mažas greitis + mažas 

pasipriešinimas ir didelis greitis (pvz. pritūpimai su 

85 proc. max štanga, po to vertikalūs šuoliai).

2. Horizontaliosios ir vertikaliosios jėgos vektoriai.

3. Pertraukos tarp pratimų 2-4 minutės.

+ galimas izometrinis raumens darbo režimas



III fazės pratimų pavyzdys 

(regbininkų technikos treniruotei)

• Pliometriniai pratimai (šuoliai viena, dviem kojomis, 

daugiašuoliai, šuoliažingsniai)

• Trumpų ir vidutinių distancijų sprintai (0-20m)

• Pratimai su grumtynių pagalvėmis 

• Reaktyvaus vikrumo pratimai (žaidimo pobūdžio)



Dinaminis raumenų tempimas– tai lengvas trumpo laiko 

intervalo tempimas kartojamas kelis kartus. Jo esmė - švelniai 

ištempti raumenį ir tada vėl atpalaiduoti. Dažnai pratimas 

kombinuojamas su vaikščiojimu, kai kiekviename žingsnyje 

atliekamas kažkoks veiksmas.



Pramankštoje naudojamų statinių raumenų 

tempimo pratimų poveikis

(trumpalaikis)

• Mažina jėgą 

• Mažina galingumą

• Mažina maksimalų bėgimo greitį

• Turi neigiamą poveikį reakcijos laikui

• Mažina jėgos ištvermę



Raumenų tempimo pratimai



1 pavyzdys. Tikslas – 1 RM testavimas.

• Psichologinis nusiteikimas. Būti gerai pailsėjusiems, 

pasiklausyti „užvedančios“ muzikos.

• Pramankšta pritaikoma taip, kad atitiktų fiziologinius 

numatomos veiklos poreikius – didelio 

galingumo/jėgos pratimai su ilgu poilsiu tarp serijų.

• Biomechaniškai veiklos irgi panašios į tai, kas 

numatoma treniruotėje



2 pavyzdys. Tikslas – trumpa, intensyvi 

futbolininkų technikos treniruotė

• Psichologinis nusiteikimas. Žaidėjai „stimuliuojami“ 

varžymuisi, žaidimui.

• Pramankšta pritaikoma taip, kad atitiktų fiziologinius 

numatomos veiklos poreikius – didelio intensyvumo 

ilgos trukmės periodus su trumpais poilsio intervalais.  

• Biomechaniškai veiklos irgi atkartoja tas, kurios 

tikėtinos tokio tipo treniruotėje – įtūpstai, bėgimo 

krypties keitimas, šuoliai, pasisukimai ir t.t.



3 pavyzdys. Tikslas – „žaidybinė“ regbininkų 

technikos treniruotė

Galima pramankštos struktūra:

1) 5 min (pakėlimas) – mažo intensyvumo kamuolio perdavimo 

pratimai judant 20x20 m kvadrate arba greitėjimo mechanika 

(aukštyn keliant kelius tipo pratimai)

2) 5 min (aktyvavimas ir mobilizavimas) – sportui specifiniai 

pratimai – minigumų pratimai, įtūpstai, „supermenai“, sumo

pritūpimai, nugaros mobiliumo pratimai. 

3) 10 min potenciacija (performance) – 30:70 (krypties keitimo 

pratimai : reaktyvusis greitumas). Krypties keitimo 

pratimams – pratimai su stoveliais, reaktyviajam greitumui –

„išvengimo“ žaidimai.

10 min x N 



Kūrybinė užduotis Nr. 1

Tikslas – neilga, „aštri“ krepšininkų treniruotė, rytojaus 

dieną – rungtynės.

1) pakėlimas 

2) aktyvavimas ir mobilizavimas

3) potenciacija



Kūrybinė užduotis Nr. 2

Tikslas – pasirengimo varžyboms ciklo jėgos ugdymo 

mikrociklo didelio krūvio plaukikų treniruotė salėje su 

svoriais

1) pakėlimas 

2) aktyvavimas ir mobilizavimas

3) potenciacija



FIFA 11+ pramankštos protokolas

• Programa buvo pradėta kurti 1994 FIFA iniciatyva sukurtos tarptautinės 

ekspertų  grupės

• Tyrimai rodo, kad taikant šį pramankštos protokolą, traumų tikimybė 

sumažėja 30-50 procentų

Struktūra:

1) lėto bėgimo pratimai, kombinuojami su aktyviais dinaminiais 

tempimo pratimais ir kontroliuojamomis kontakto su partneriu situacijomis (8 

min);

2) šeši pratimai orientuoti į kojų ir liemens raumenų jėgą, pusiausvyrą 

ir pliometriją (3 skirtingų sudėtingumo lygių, 10 min);

3) bėgimo pratimai vidutiniu ir dideliu greičiu, kombinuojami su 

vejos palietimo ir krypties keitimo judesiais (2 min).





• Daugiau nei 20 min be pertraukų trunkanti pramankšta gali 

sukelti sukauptą nuovargį ir atsiliepti vikrumui, bėgimo 

greičiui, šoklumui (- 5 proc.).

• Pramankštos pabaigoje taikomi sprintai pagerina bėgimo max

greitį maždaug 3 procentais. Taip pat šoklumo ypatybę veikia 

maksimalūs šuoliai.

• Dinaminiai raumenų tempimai pramankštoje 6-9 proc. 

pagerina maksimalųjį bėgimo greitį ir staigiąją jėgą. Siūloma 

DS taikyti pramankštos viduryje arba pabaigoje (prieš 

maksimalių arba submaksimalių pastangų užduotis).



• Jau po 6 min pasyvaus poilsio sportininko kūno temperatūra 

reikšmingai nukrenta. Po 20 min pasyvaus poilsio sportininkas 

praranda maždaug 15 proc. rezultato šokant aukštyn, po 40 

min – 20 proc. 

• Jei poilsio metu sportininkas stovi, o ne sėdi, rezultatai 

nukenčia mažiau.

• Rungtynių pertraukos metu dėl atvėsimo prarandamos ir 

fizinės, ir kognityvinės galios

• Jei poilsis trunka 15 min ar daugiau, būtina pakartotinė keleto 

min pramankšta, įtraukianti ir staigiosios jėgos pratimus.



Anaerobinė vs. anaerobinė pramankšta











Raumens susitraukimas priklausomai nuo jo vidinės 

temperatūros (Racinais ir kt., 2017)





Karščio poveikis RAMP protokolo dalių trukmei (S. Racinais ir kt., 2017)



Pramankštos aspektai esant karštoms oro 

sąlygoms



Prieš Po

Pagerina lankstumą (4 proc.) Suvokiamas raumenų skausmas (6 proc.)

Pagerina sprinto savybes (0,7 proc.) Jėgos savybių atsigavimas (3,9 proc.)

Sprinto savybių atsigavimas (3,1 proc.)



Hutchinson (2019) – volavimas kaip „malonus mazochizmas“ 

• skausmingas procesas

• atpalaiduoja audinius

• aktyvuoja 

mechanoreceptorius

• gerina kraujotaką

• stimuliuoja endorfinų gamybą

• placebo efektas?



Ką svarbu žinoti naudojantis savimasažo

volu (arba taikant kitą SMR techniką)

• Nevoluokite kaulų, o ypač atsikišusių jų dalių

• Nevoluokite sąnarių

• Venkite nugaros apačios ir sprando volavimo

• Nevoluokite tų kūno vietų, kurias dar skauda nuo praėjusio 

volavimo

• Stenkitės likti atsipalaidavę ir nepamiršti kvėpavimo

• Po truputį didinkite volavimo trukmę ir intensyvumą

• Neignoruoti skausmo (skaudėti gali, bet ne ekstremaliai ☺ )

• Skirkite dėmesį ne tik probleminėms kūno vietoms







Klausimai sau planuojant pramankštą

1. Ar šita pramankšta pagerina organizmo darbingumą 

trumpuoju laikotarpiu?

2. Ar pramankšta aiškiai struktūruota?

3. Ar  pramankšta efektyvi laiko požiūriu?

4. Ar pramankšta atitinka kitus treniruotės tikslus?

5. Ar pramankšta gerina organizmo darbingumą 

ilguoju laikotarpiu?



Iš sporto terminų žodyno (2005)



Dažniausiai taikoma aktyvaus atvėsimo 

struktūra

• Lengvas judėjimas (bėgimas ristele, ėjimas, 

plaukimas, etc.)

• Tempimo pratimai (statiniai), volavimas

• Skysčiai ir maistas



Kodėl reikalingas atvėsimas?

• Skatina atsigavimą ir padeda grįžti į prieštreniruotinį lygį

• Mažina raumenų skausmą, tikėtiną dieną ar dvi po sunkios 

treniruotės

• Skatina rekonstrukcijos procesus kūne

• Skatina kraujo cirkuliaciją, neleidžia jam užsistovėti, padeda iš 

raumenų pasišalinti nereikalingiems produktams

• Sumažina galvos svaigimo ar alpulio tikimybę dėl apatinėse 

galūnėse liekančio kraujo

• Sumažina adrenalino lygį kraujyje

• Leidžia ŠSD pamažu grįžti į poilsio ritmą





Aktyvaus atvėsimo poveikis



Aktyvus atvėsimas

1. Mažu arba vidutiniu metaboliniu intensyvumu 

atliekami judesiai palaikyti kraujotaką, bet išvengti 

papildomo nuovargio

2. Mažos arba vidutinės mechaninės apkrovos 

reikalaujantys judesiai, siekiant apsaugoti raumenis 

nuo dar didesnės pažeidos ir DOMS.

3. Turi būti trumpesnis nei 30 minučių, kad netrukdytų 

glikogeno resintezei.

4. Aktyvumas turi patikti pačiam sportininkui.




