
I fazė (raise, pakelti) 
Bėgimo technikos pratimai, įvairaus tipo žingsneliai ir šuoliukai 

• Maži žingsneliai, keliant pėdą 2-3 cm nuo grindų 

• Maži šuoliukai, rankos laisvai 

• Kryžminis žingsnelis 

• Pristatomas žingsnis tiesiomis kojomis 

• Pristatomas žingsnis sulenktomis kojomis 

• Pristatomas žingsnis eglute 

• Žingsnis sukant tiesią koją iš klubo 

• Įstrįži šuoliukai abiem kojomis 

• Žingsnelis akcentuojant vienos kojos išmojimą ir pastatymą 

• Tas pats, tik abiem kojomis 

• Tas pats, tik rankos fiksuotos virš galvos 

• „Pirmoko“ žingsnelis 

• Skippingo variacijos 

 

Judėjimas per liniją 

• Veidu į liniją, linijos peržengimas viena koja pirmyn 

• Tas pats, tik neperžengti kojos, pritraukti pėdą atgal 

• Šuoliukai abiem kojomis veidu į liniją 

• Šuoliukai abiem kojomis šonu į linija (pirmyn ir atgal) 

• Šuoliukai viena koja veidu į liniją 

• Šuoliukai viena koja šonu į liniją (pirmyn ir atgal) 

• Šuoliukai šonu apžergiant liniją 

• Šuoliukai per liniją apsisukant 180 laipsnių kampų 

• Šuoliukai išilgai linijos kas antrą šuolį kryžiuojant kojas 

• Žingsneliai išilgai linijos kairę pėdą dedant dešinėje linijos pusėje, o dešinę – kairėje 

• Šuoliukai išilgai linijos, kas antras nusileidimas – viena pėda 

 

Judėjimas susikryžiuojančiose linijose  

• Šuoliukai ratu abiem kojomis 

• Šuoliukai ratu viena koja 

• Įstriži šuoliukai abiem ir viena kojomis 

• Šuoliukai pasisukant ir apžergiant liniją (90, 180 laipsnių) 

 

Kopėtelės 

• Viena pėda į vieną langelį 

• Dvi pėdos į vieną langelį 

• Tas pats, tik šonu 

• Įžengimas į kopetėles iš šono  

• Įžengimas į kopetėles šonu (judėjimas pirmyn ir atgal) 

• Įstrižas žingsnis 

• Kryžminis žingsnelis 

 

 

 

Suplanuoti bėgimo krypties ir būdo keitimo judesiai, sustojimas 

• Sustojimas dviem kojomis nubėgus 3-4 žingsnius 

• Tas pats, tik pasisukant šuoliuku 

• Sustojimas viena koja nubėgus 3-4 žingsnius 

• Sustojimas nubėgus 3-4 žingsnius ir 1-2 žingsniai atgal 

• Bėgimas apsisukant į bėgimą nugara 



• Bėgimas nugara apsisukant į įprastą bėgimą 

• Bėgimas tiesiai sustojant ir apibėgant žymeklį 

• Bėgimas tiesiai sustojant ir 3 kartus peršokant žymeklį 

• Pristatomo žingsnio, įprasto bėgimo ir bėgimo nugara kaitaliojimo pratimai 

• Bėgimas lenkta trajektorija 

• T trajektorijos pratimai 

• Suporuotų žymeklių pratimai 

 

 

II fazė (aktyvuoti ir mobilizuoti) 
 

Pritūpimo variacijos 

• Gilus pritūpimas 

• Posūkiai liemeniu giliai pritūpus 

• Pritūpimas iškeliant tiesias rankas aukštyn  

• Kelių stūmimas išorėn pritūpus 

• Kelio sukimas į vidų (paliesti grindis) 

• Atsistojimas ir pritūpimo, rankomis liečiant grindis 

• Pritūpimo metu pakaitomis kelti kojų pirštus ir kulnus 

• Frankenšteino pritūpimas 

• Kazoko pritūpimas 

 

Įtūpsto ir pratimų iš stovėsenos ant vienos kojos variacijos 

• Įtūpstas, kai pėdos vienoje linijoje 

• Įtūpstas pirmyn atsispiriant ir grįžtant į stabilizaciją ant vienos kojos 

• Tas pats, tik į šoną 

• Negilus pritūpimas viena koja, kita tiesi „slenka“ į šoną neliesdama grindų 

• Tas pats, tik baigiame pasistiebimu 

• Tas pats, tik koja pakelta koja slenka pirmyn 

• „Čiuožėjo“ įtūpstas 

• Posūkiai su lazda rankose 

• Dinaminio ir fiksuoto įtūpsto variacijos su pasipriešinimo gumomis 

 

 

 

Pratimai priklaupus ir su maža gira 

• Rotacija priklaupus ant vieno kelio 

• Pasikėlimai iš padėtis sėdint ant vieno kulno 

• Tas pats, tik pasisukant 

• „Samurajaus pasikėlimas“ 

• „Turkiškas atsisėdimas“  (su maža gira) 

• „Turkiškas“ atsistojimas 

• Gladiatoriaus pasikėlimas 

• Kiti pratimai su maža gira: 

• Traukimas po savim iš dešinės į kairę (lentoje arba sulenkus kelius) 

• Ratas priklaupus 

• Ratas aplink galvą priklaupus 

• Stūmimas nuo peties dugnu aukštyn 

• Malūnas atsistojus (variacijos) 

•  

Balanso ir koordinacijos pratimai prie sienos 

• Sienos palietimas stovint nugara į sieną ant vienos kojos pasisukant 



• Sienos lietimas iš toli stovint ant vienos kojos (tiesianti rankas „kregždutė) 

• Sienos lietimas abiem rankomis virš peties nepasisukant 

• Sienos lietimas abiem rankomis šalia klubo nepasisukant 

• Variacijos su (kimštiniu) kamuoliu 

 

Korpuso raumenų aktyvacija (izomentrinės ir dinaminės lentų variacijos) 

Nugaros ir juosmens mobilumo pratimai (tiesimas, pasilenkimas, šoninis pasilenkimas, rotacija) 

• „Tiltas“ gulint ant nugaros (variacijos priklausomai nuo pėdos atstumo iki sėdmenų) 

• „Tilto“ variacijos viena koja 

• Kelių sukimas į vieną ir kitą pusę prispaudus mentes 

• Mostai viena koja į šalis gulint ant nugaros 

• „Miręs vabalas“ 

• „Paukštis-šuo“ 

• „Pikta katė“ 

• „Žemyn-aukštyn žiūrintis šuo“ 

• Atsispaudimas pečiais 

• Lenta 

• Pasisukimai lentoje 

• Rankos tiesimas lentoje 

• Alpinistas 

• Tiesios kojos kėlimas lentoje 

• Skorpionas (nekeliant alkūnių) 

• Pasisukimas iš atremties ant delnų 

• Pėdos lietimas viena ranka iš atremties ant delnų 

• Rankos sukimas atremtyje ant delnų (kuo didesne amplitude) 

• Kojos prakišimas į šoną atsiveriant aukštyn (variacijos padedant pėdą ant grindų ir nepadedant) 

• Rankų pakėlimas gulint ant pilvo 

• Rankų (po vieną) kėlimas gulint ant pilvo 

• Siekimas aukštyn  

• Siekimas atgal 

• Dinaminės lentos variacijos su pasipriešinimo gumomis 

 

Lokomociniai ropojimo pratimai 

• „Žvėris“ 

• Šoninis krabas 

• Krabas nugara žemyn 

• Lokys 

• Driežas 

• Ninzės eisena 

• Frankenšteinas 

• Ropojimas su pasipriešinimu (priekiu, šonu) 

 

 

Balanso ir stabilizacijos pratimai su kamuoliu 

• Negilus pritūpimas viena koja ant kamuolio 

• „Skriestuvas“ 

• Kamuolio paridenimas viena koja, kita negiliai pritūpiama 

• Kamuolio lietimas iš lentos 

• Atsispaudimai nuo kamuolio viena ranka 

• Atremtis ant kamuolio 

• Riedėjimas pirmyn kamuoliu 

• Alpinistas nuo kamuolio 



• „Tiltas“, kai pėdos ant kamuolio 

• „Tiltas“, kai viena pėda ant kamuolio 

• Kamuolio mušinėjimas atremtyje viena ranka 

• Kamuolio gaudymas atremtyje viena ranka 

• Kamuolio mušinėjimas atsisėdus, kojos pakeltos 

 

Mobilumo pratimai su gimnastikos lazdomis 

• Labas rytas 

• Labas rytas su posūkiu 

• Labas rytas su lazda išilgai nugaros 

• Lazdos kėlimas atgal tiesiomis rankomis (dvi skirtingos delnų padėtys) 

• Lazdos stūmimas į šoną tiesiomis rankomis krūtinės aukštyje 

• Tas pats, tik virš galvos 

• Lazdos pasukimai tiesiomis rankomis 

• Lazdos stūmimas puslankiu (ištiesiant nugarą)  įrėmus vieną galą tarp pėdų 

• Pritūpimas iškeliant lazdą tiesiomis rankomis virš galvos 

• Panašiai, tik kelti lazdą aukštyn pritūpus  

• Ilgas įtūpstas mojant lazdą aukštyn 

• Ilgas įtūpstas su pasilenkimu į šoną 

• Ilgas įtūpstas su posūkiu 

• „Irkluotojas“ įtūpste 

• Šoninis įtūpstas su lazda ir posūkiu 

• Reakcijos pratimas su lazda (CNS ir reakcijos aktyvacija) 

 

Pratimai su pasipriešinimo gumomis  

• Trauka sulenktomis rankomis 

• Trauka tiesiomis rankomis 

• Trauka viena ranka pasisukant 

• „Drugelis“ veidu į gumą 

• Stūmimas nuo krūtinės abiem rankomis 

• Tiesių rankų suvedimas krūtinės aukštyje 

• „Drugelis“ nusisukus nuo gumos 

• Gumos stūmimas pasisukant viena ranka 

• Posūkis šonu į gumą 

• Rotacija viena tiesia ranka (geriau, kai guma įtvirtinta aukščiau) 

• Peties rotacijos pratimai viena ranka 

• Sėdmenų stiprinimo pratimai šonu į gumą stovint ant vienos kojos 

• Pėdos ir kelio stabilizacijos (stovint ir nušokant viena koja) pratimai  

 

Pratimai su trumpomis pasipriešinimo gumomis (minibands) 

• Rankų aktyviavimo pratimai su minibandu (skėtimai, tempimai į šalis) 

• Rankų aktyvavimas su minibandu rankomis „ropojant“ siena arba grindimis 

• Šoniniai žingsniai su minibandu ant čiurnų 

• Žingsniai pirmyn su minibandu ant čiurnų 

• Kojos mostų variacijos su minibandu stovint ant vienos kojos (pirmyn, aukštyn, į šoną, puslankiu) 

 

 

 

TRX diržai 

• Rankų skėtimas pasilenkus (abiejų ir po vieną) 

• Posūkiai liemeniu į šalis 

• Pritūpimas uždėjus kulną ant kelio 



• Gilus pritūpimas  

• Kazoko pritūpimas 

• Blauzdos ir krūtinės ištempimas 

• Ilgas įtūpstas ir rankų kėlimas 

• Pasistiebimai išsitempiant, rankos aukštyn 

 

 

 

III fazė (potenciacija) 

• Pogo 

• Šuoliai iš gilaus pritūpimo aukštyn 

• Šuoliai iš įtūpsto 

• Atsispaudimai (plyo) 

• Sprintas po šuolių 


