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Apie lektorių:

■ Daukartinis Lietuvos, Baltijos šalių girų kilnojimo čempionas;

■ Kūno rengybos, atletinio rengimo, sveikatingumo aukštasis universitetinis 

išsilavinimas;

■ Baigė Lietuvos sporto universitetas;

■ Asmeniniu treneriu dirba daugiau nei 11 metų;

■ 2017 metais Vilniuje įkūrė savo sporto klubą;

■ 2020 metais Vilniuje įkūrė savo antrą sporto klubą;

■ Veda seminarus įvairiomis tematikomis visoje Lietuvoje daugiau nei 4 metus;

■ Online sporto klubo vienas iš įkūrėjų;

■ Sporto stovyklų, žygių, kopimo į kalnus organizatorius;



Temos apie kurias kalbėsime:
■ Pratimai su giromis. Kas tai?

■ Pratimų naudojant giras nauda ir pavojai;

■ Fizinių ypatybių treniravimas su giromis;

■ Anketa prieš pratimus su giromis;

■ Įvadinė tęstinė treniruotė naudojant giras;

■ Pratimų parinkimas pagal sportuojančio žmogaus pajėgumą;

■ Pradedančiųjų klientų sporto programos pavyzdys;

■ Vidutinio pajėgumo klientų sporto programos pavyzdys;

■ Pažengusiųjų klientų sporto programos pavyzdys;

■ Pratimų naudojant giras praktinė dalis;

■ Rezultatų aptarimas ir treniruočių intensyvinimo būdai.



Pratimai su giromis. Kas tai?

Šie sviedinio formos svarmenys nuo hantelių skiriasi perkeltu svorio centru.

Girų svoriai prasideda nuo 1 kg ir baigiasi 40kg.

Pratimai atliekami su giromis dažniausiai vadinami funkciniais, todėl kad pratimų 
atlikimo metu įtraukiama daug raumenų grupių, atskiri pratimai jungiami į vieną 
visumą.

Treniruotė su giromis pasižymi daugiasąnariniais įvairių krypčių, besikeičiančio tempo 
ir intensyvumo pratimais, reikalaujančiais judesių kontrolės, kūno šerdies stabilumo ir 
jėgos. Treniruotė yra didelio intensyvumo, o pratimai reikalauja ištvermės, didesnės nei 
vidutinės raumenų jėgos, geros pusiausvyros ir koordinacijos.



Pratimų su giromis nauda
■ Tinka bet kokio fizinio pajėgumo sportininkams, nes girų svoris svyruoja nuo 1 iki 

40kg;

■ Išdeginama daugiau kcal nei įprastos treniruotės metu, tai padeda numesti daugiau 
riebalinės masės nei įprastai;

■ Lavinama koordinacija, pusiausvyra, lankstumas, greitumas, jėga, ištvermė, 
vikrumas;

■ Mokantis naujų judesių labiau apkraunama motorika, CNS;

■ Giras lengva transportuoti, todėl galima treniruotis namuose, sporto salėje, lauke;

■ Besimokant naujus pratimus gaminasi naujos neuronų jungtys, o tai apsaugo nuo 
tokių ligų kaip alzhaimeris;

■ Stiprėja širdies ir kraujagyslių sistema;

■ Lavinamas pilnavertis judesys;

■ Galima atlikti ir bazinius judesius;

■ Taupo laiką;

■ Treniruotės tampa dinamiškos.



Pratimų su giromis pavojai

■ Pratimai sudėtingesni nei įprasti, todėl ne visada gali tikti naujokui;

■ Didesnė traumų rizika, nes sunkiau kontroliuoti judesius;

■ Dažniausiai naudojami asmeninėse treniruotėse, nes atliekant savarankiškai 

didesnė tikimybė daryti netaisyklingai;

■ Reikalauja daugiau priežiūros, todėl ne visada tiks grupinėse treniruotėse;

■ Pratimus sunkiau išmokti, todėl didėja demotyvacijos tikimybė;

■ Reikia plataus girų svorio diapazono norint tinkamai apkrauti raumenis;



Klausimynas prieš sudarant programą 
su giromis:



Antrapometrinių 
duomenų reiks 
stebint kliento 
rezultatus ir jam
įrodant kad rezultatai
gerėja nors svoris ir 
nekrenta. Visada 
galima padaryti 
nuotrauką PRIEŠ.



Ką turime išsiaiškinti per įvadinę 
treniruotę?

1. Fizinių ypatybių rodiklius:

■ Jėga

■ Greitis

■ Ištvermė

■ Lankstumas

■ Pusiausvyra

■ Vikrumas

■ Koordinacija



2. Fizinį pasiruošimą:

■ Kaip greitai po fizinio krūvio atsistato širdis;

■ Kaip greitai po fizinio krūvio atsistato kvėpavimas;

■ Kiek pratimų galime atlikti per vieną treniruotę;

■ Kaip jaučiasi iškart po treniruotės ir 1 – 2 dienas po jos;

■ Kaip atlieka pratimus ir kiek pratimų gali sujungti į vieną;



3. Treneris nusistato savo tikslus apie koreguotinas vietas:

■ Apžiūri vizualiai (suapvalėję pečiai, sutrumpėję krūtinės raumenys, silpnos čiurnos ir 

t.t.)

■ Nusistato disbalansus;

Disbalansas reiškia viena – nėra santykio, harmoningo ryšio tarp priešingose 
kūno pusėse esančių raumenų. Raumenų disbalansas vystosi tarp skirtingų 
kūno dalių, dažniausiai tarp pilvo ir nugaros bei tarp krūtinės ir tarpumenčio 
raumenų. Tai taip vadinami du kryžminiai sindromai – viršutinis ir apatinis. 
Viršutinio sindromo metu sutrumpėja, susitraukia krūtinės raumenys, o 
tarpumentyje esantys išsiplečia, atsileidžia. Tokiu atveju žmogaus pečiai yra 
pavažiavę į priekį, trapecija įsitempusi, vargina skausmas kaklo srityje, 
tarpumentyje. Apatinio sindromo metu dažniausiai nusilpę pilvo ir sėdmenų 
raumenys (kai ilgai sėdime, atispalaiduoja ir pilvas, ir sėdmenys) yra užspausti ir 
atpalaiduoti, o nugara įsitempusi.



■ Nusistato asimetrijas

Kairė ir dešinė kūno pusės nėra idealiai vienodos, visi esame šiek tiek 
asimetriški, mūsų viena ranka ir koja yra dominuojanti, stipresnė. Raumenų 
asimetrija formuojasi toje pačioje raumenų grupėje, tame pačiame segmente, 
tik skirtingose jo pusėse, pavyzdžiui, kairė nugaros pusė labiau įsitempusi, nes 
mėgstu sėdėti persisukęs.

■ Nusistato silpnasias vietas;

■ Įvertina pratimų atlikimo techniką, raumenų inervaciją ir koordinaciją 
funkcinių pratimų metu;

■ Įvertina balansą, pusiausvyrą (pvz stovėjimas ant vienos kojos ant ‚bosu‘ 
kamuolio.



Įvadinės treniruotės pavyzdys:

1. Pritūpt plius iškelt girą į viršų x15

2. Mostai su gira į priekį x15

3. Atsispaudimai nuo girų atėjimas iki girų atsistojimas x15

4. Girą kelti į viršų stovint ant vienos kojos ant pusinio kamuolio x15

5. Pritūpimai su gira rankoje x15

6. Laikantis ant girų įmituoti bėgimą x 20

7. Lenta laikantis ant ištiestų rankų ant girų x max

8. Dviračio minimas (arba kitas kardio, galima rinktis ir šokdynę) x kelios minutės 

stebint pulsą.



1. Pritūpt plius iškelt girą į viršų 



2. Mostai su gira į priekį



3. Atsispaudimai nuo girų, atėjimas iki 
girų, atsistojimas



4. Girą kelti į viršų stovint ant vienos 
kojos ant pusinio kamuolio



5. Pritūpimai su gira rankoje



6. Bėgimas laikantis ant girų



7. Lenta laikantis ant ištiestų rankų ant 
girų



8. Dviratis arba kitas kardio krūvis;

■ Įvertinsime ištvermę;

■ Greitumą;

■ Vikrumą;

■ Kvėpavimo ir širdies atsistatymą po kardio krūvio.



Pagrindiniai faktoriai į ką atkreipti 
dėmesį atliekant įvadinę programą:

1. Programą atlikti ratu, nes:

■ Treniruotė taps įdomesnė, dinamiškesnė ir ne tokia nuobodi;

■ Leis pailsėti vienoms raumenų grupėms kol dirbs kitos;

■ Įvertinsite raumenų atmintį atliekant antrą arba trečią ratą (jei atmintis prasta, galėsite 
pasiūlyti asmeninių treniruočių);

■ Treniruotė taps trumpesnė;

■ Galėsite stebėti atsistatymą per intensyvesnę treniruotę.

2. Stebėti kvėpavimo, pulso, raumenų atsistatymą per treniruotę;

3. Stebėti kiek pratimų galėsime padaryti per 45-55min, t.y. kaip greitai žmogus sugeba 
atsistatyti po pratimo, kokios pertraukos jam reikia.



Klientų paskirstymas į grupes:

1. Pradedantieji:

■ Niekada nesportavę arba sportavę seniau nei prieš 6 mėnesius;

■ Neužsiimantys kita fizine veikla;

■ Dienos rėžimas pasyvus, didesnę dalį dienos sėdima;

■ Tikslas sustiprinti visą kūną apimant visas fizines ypatybes.

■ Tikslas šiek tiek pagerinti viso kūno apimtis;

2. Vidutinio pajėgumo:

■ Nereguliariai lanko sporto klubą arba užsiima kita fizine veikla;

■ Dienos rėžimas aktyvus;

■ Tikslas pagerinti prioritetines fizines ypatybes;

■ Tikslas sustiprinti atsiliekančias raumenų grupes;

■ Tikslas pagerinti tam tikras kūno apimtis;



3. Pažengusieji:

■ Sportuoja reguliariai;

■ Turi aukštus sportinius rezultatus;

■ Dalyvauja varžybose;

■ Dienos rėžimas aktyvus;

■ Tikslas maksimaliai pagerinti 1 arba 2 fizines ypatybes;

■ Tikslas maksimaliai sustiprinti atskiras raumenų grupes

■ Tikslas maksimaliai pagerinti kūno apimtis.



Programa



Pagrindiniai principai sudarant 
programą:

1. Treniruočių skaičius savaitėje:

■ Pagal kliento galimybes;

■ Pradedantiesiems 2 – 3 treniruotės;

■ Vidutinio pajėgumo 3 – 4 treniruotės;

■ Pažengusiems 4 – 5 treniruotės.

2. Kiek pratimų treniruotėje:

■ Pagal kliento galimybes;

■ Pradedantiesiems iki 6, treniruotės trukmė 30 – 45min;

■ Vidutinio pajėgumo 6 – 8, treniruotės trukmė 45 – 60min;

■ Pažengusiems 7 – 10, treniruotės trukmė ~60min.



3. Kokia tvarka dėlioti raumenų grupes ir pratimus:

■ Nuo atsiliekančių raumenų grupių iki stiprių;

■ Nuo didelių raumenų grupių iki mažų;

■ Nuo bazinių, sunkių pratimų iki lokalių ir lengvų;

■ Pirma sveikata o poto fizinės savybės ir apimtys.

4. Kiek serijų:

Serijos:

■ Pradedantiesiems 2 – 3;

■ Vidutio pajėgumo 2 – 4;

■ Pažengusiems 3 – 5.



5. Kiek pakartojimų ir kokios pertraukos tarp priėjimų?

■ Pradedantiesiems ir sveikatingumo tikslais 15 ir daugiau pakartojimų;

■ Vidutinio pajėgumo ir pažengusiems klientams:

1. Lavinant jėgą ir greitį iki 8 pakartojimų;

2. Lavinant ištvermę nuo 12 pakartojimų;

3. Raumens hipertrofijai 8 – 12 pakartojimų.

Pertraukos tarp priėjimų priklauso nuo atsistatymo, kvėpavimas normalizuojasi, pulsas 

atsistato iki 100 – 110 tv./min



Pradedančiųjų programa
1. Girų spaudimas į viršų svoriu į viršų

2. Giros mostai į priekį abiem rankom

3. Laikantis ant ištiestų rankų lentos pozicijoje giros tempimas palei grindis priešinga 

ranka

4. Giros mostai į viršų po vieną ranką pasukant

5. Giros sukimas aplink galvą stovint ant vienos kojos

6. Pritūpt giras laikant svorių į viršų, atsistot ir paspaust į viršų

7. Atsigulus ant nugaros vieną girą laikyt svoriu į viršų kitą spausti

8. Vieną koją pritraukti, kitą ištiesti ir bandyti girą uždėti ant pritrauktos kojos



Vidutinio pajėgumo sportininkų 
programa

1. Giros mostai į priekį po vieną ranką, viršuje pakeičiant ranką

2. Užsimesti giras plius paspausti į viršų

3. Sulenkti rankas su giromis (svoriu į viršų) plius paspausti į viršų

4. Pasilenkt su gira, tiestis ir moti girą į šoną

5. Viena ranka laikytis ant giros su kita traukti

6. Pasilenkus moti vieną girą į priekį kitą atgal

7. Pasilenkus su gira rankose suktis į vieną pusę, vėliau į kitą



Pažengusiųjų programa

1. Rankų tiesimas nuo giros

2. Atsispausti plius patraukti po vieną ranką girą

3. Daryti įtūpstą su koją plius spausti girą į viršų (svoriu į viršų)

4. Pasilenkti su gira su viena koją, išsitiesti, sulenkti ranką ir paspausti girą į viršų

5. Lenta su viena ranka laikantis ant giros

6. Pasilenkt su girom, iškelt svoriu į viršų plius pritūpt

7. Giros mostai į priekį stovint ant bosu

8. Pasilenkt su viena koja ant balanso plius giros mostai į priekį



Intensyvinimo būdai:

■ Sujungti dar daugiau pratimų į vieną;

■ Padidinti svorį;

■ Atliekant pratimus ant stabilios atramos perkelti juos ant nestabilios atramos;

■ Sumažinti poilsio pertraukas;

■ Išlaikant pratimo atlikimo techniką padidinti pratimo atlikimo greitį;



Iki pasimatymo!

Organizatorius: Sportininkų mokymų centras

Lektorius: Tomas Stūglys

Facebook, instagram – Tomas Stūglys

labas@sporto.sale
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