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Aktualūs treniruotės 
ir  

kontrolės aspektai   
 



“ Norėdami tobulėti privalome suprasti kad 

esame nelaisvėje teorijų, kurių buvome 

apmokyti, kalbos kuria kalbame, aplinkos ir 

šalies kur gyvename ir daugelio kitų dalykų 

... ” 



Treniruotės  proceso   

kontrolė ir valdymas 

?  

 

 Objekto  

 Tikslo  

 Resursų 

Vienovę 

kaip būtinus elementus 

jeigu t.y. valdymas 

Visos valdymo teorijos pripaţįsta: 



Treniruotės proceso valdymas 

 Objektas – jo ypatybės: struktūros ir funkcinės ? 
 

 Tikslas – kas yra sportinės treniruotės/pratybų  

       tikslas ? 

 Resursai – poveikio priemonės  - kas yra trigeris 

       fiz.tobulėjimo   ? 



Objektas  

Ţmogus – sudėtinga, kompleksinė,  

      savę organizuojanti sistema 



 Norint suprasti, kaip kompleksinės sistemos 

veikia kaip viena, nepakanka žinoti tik 

sudedamąsias jos dalis, svarbu suvokti sistemos 

veiklos taisykles.  

 

 Stebint gyvų organizmų organizaciją, pastebėta, 

kad tam tikri modeliai tiek mikroskopiniose, tiek  

makroskopiniose struktūrose nuolat kartojasi. 



Kompleksiškumas  

Struktūrų kompleksiškumas  ir hierarchinės sistemos 
turi didelę reikšmę žmogaus organizmui.  

 Svarbu suprasti, kad kiekvienoje dimensijoje yra  kita dimensija.  

 

 
  Svarbu suvokti, jog 

   žmogaus organizmo  

   tensergralumo principas  

   sako jog   reikia  

  vertinti ( reikia treniruoti )  

  visą multidimensinį  aspektą.  

 





Raumenų veiklos koordinacija  

Tai raumenų: 

  atliekančių judesį,  

  raumenų antagonistų, 

  pagalbinių raumenų,  

 raumenų stabilizatorių 

  raumenų neutralizatorių   .  

suderinta veikla 

Norint įverti siūlą į adatą, reikia kad daugelis raumenų 

veiktų suderintai, kiekvienas jų tiksliai atlikdamas savo 

dalinę funkciją: 



Sausgyslių ir dvisanarių raumenų funkcija !  

 

  Dvisanariams raumenims priskiriami bent keturi 

 pranašumai kai reikia atlikti judesių koordinavimo 

 funkcijas: 
 

Pirma -  šie raumenys dalyvauja valdant dviejų sąnarių judesius. 

 

Antra  - dvisanarių raumenų susitraukimo greitis yra mažesnis nei jų 

sinergistų bet vienasanarių.  

 

Trečia - dvisanariai raumenys geba perskirstyti sukamuosius momentus ir 

raumenų generuojamą energiją galūnėje.  

 

Ketvirta -  dvisanariai raumenys geba išlaikyti pastovų įsitempima viso 

judesio metu, kai tuo tarpu visanario raumens įtempimo laipsnis jam 

trumpėjant mažėja.  

 
  



Tensegrity of human body – main determinant of 

  functionality  ! 



 Pirmą kartą tensegralumo sąvoką apibrėžė 

amerikiečių architektas, inžinierius ir filosofas 

Ričardas Bukminsteris Fuleris (1895-1983).  

 

 

 

 

Sąvoką sudaryta iš dviejų ţodţių: 

    tension – įtampa ir integrity – vientisumas.  

 

Tai struktūros, sudarytos iš nuolatinės įtampos ir 

netolydžių kompresijos elementų sistemos. 



   Tensegralumo struktūros veikia  kaip holistinė sistema.  

   Išorinės  jėgos veikia visas struktūros dalis vienodai.  

Būtent šio tinklo konstrukcijos palaiko mūsų kūno svorį, leidžia 

greitai reaguoti į išorinės jėgos poveikį ir laisvai judėti aplinkoje. 

 

Fascija yra tensegralios struktūros dalis, tai galimas išorinių ir 

vidinių jėgų paskirstymas visoje konstrukcijoje.  Kartu su 

miofascijine sistema kaulai sudaro trimatį tinklą, kuris veikia kaip 

atraminė kaulų-raumenų sistema.  Tokiu būdu, smūgiai yra 

absorbuojami nepažeidžiant organizmo. Dėl  tensegralių audinio 

savybių, mechaninė energija prabėga per poveikio vietą.  

 
 



Mechaninis spaudinimas makroskopiniame 

lygmenyje lemia struktūrinius persiskirstymus ir 

ląstelėjė ir molekuliniame lygmenyje.  

 

 Taip kaip ir visa ląstelė atsako į išorinį 

spaudimą, taip ir raumenų tonuso pokyčiai 

paveikia mechaninį stabilumą ir struktūrinę 

koordinaciją visoje kaulų-raumenų sistemoje. 



 Miofascijinės sistemos tonusas 

yra veiksnys apsprendžiantis visos 

struktūros vidinę pusiausvyrą  

 (tarp vidinių įtampų bei jėgos impulsų 

sklaidos ypatybes) ir lemiantis 

harmoningą judėjimą lokomocijų  

      metu. 



 





Panašūs  ir būdingi žmogaus pozos pasikeitimai 

laikoma jo profesinės veiklos įtaka, tačiau jie gali ir 

bloginti rezultatą 

 
 



Viena iš problemų - raumenų funkcinio pajėgumo disbalansas 



Atsipalaiduolk ir išlaikyk kūną “vienoje linijoje” 
 



Raumenų funkcionalumo vertinimas – sutrumpėję raumenys 

        (V.Janda, 1994)

   





 

• Pusiausvyros pratimai 

• Būdingų kūno padėčių (pozų, 

pagrindinių padėčių) kartojimas ir 
lėtas judesių  atlikimas (imitaciniai 
prat.) 

• Raumenų tempimo pratimai 
sutrumpėjusiems raumenims 

• Lokalieji ir specialūs pratimai    
silpniems raumenims 

• Savikontrolė 

 

 

Kiekvienoje 
 treniruotėje 





Raumenų vibracijos daţnio ypatybės o tuo pačiu 

ir nuo jų didele dalimi priklausančios raumenų 

susitraulimo charakteristikos kūno sąveikos su 

aplinka metu labai priklauso nuo jungiamojo 

audinio stangrumo ypatybių bei nuo kitų gilesnių 

JAA  lygmenų tensegralumo ! 

   
 

Kaip sprendţiama  giliųjų raumenų  ir 

jungiamojo audinio treniravimo problema ? 
 



Minimotion   
http://www.mini-motion.com/de/ 



http://www.flexi-bar.co.uk/ 



http://www.xco-trainer.co.uk/ 

http://www.flexi-sports.co.uk/xco-trainer-2-c.asp
http://www.flexi-sports.co.uk/xco-trainer-basic-set-11-p.asp


www.fascialfitness.de  

Fascial Fitness ?  



Increased elastic storage capacity (Reeves 2006)  

Regular oscillatory exercise, such as daily rapid running, induces a higher 

storage capacity in the tendinous tissues  



 

 Loading  
of different fascial  

       components. 

  



 

A) Relaxed position:  
  

 The myofibres are relaxed and the 

muscle is at normal length.  

  

 None of the fascial elements is being 

stretched.  
 



 

B) Usual muscle work:  
  

 Myofibres contracted and muscle at 

normal length range.  

 

 Fascial tissues which are either 

arranged in series with the myo-

fibres or transverse to them are 

loaded.. .  
 



 

C) Classical stretching: 

 

  Myo-fibres relaxed and muscle 
elongated.  

 

 Fascial tissues oriented parallel to 
the myofibres are loaded as well as 
extra-muscular connections. 

  

 However, fascial tissues oriented in 
series with the myofibres are not 
sufficiently loaded, since most of the 
elongation in that serially arranged 
force chain is taken up by the relaxed 
myo-fibres.  

 



 

D) Actively loaded stretch:  

 

 Muscle active and loaded at long 
end range.  

  

 Most of the fascial components are 
being stretched and stimu-lated in 
that loading pattern.  

 



 

 Note that various mixtures and 

combinations between the four 

different  fascial components  

   exist.  

 

 This simplified abstraction 

serves as a basic orientation  

   only. 

 

 

 

 Loading  
of different fascial  

       components. 

  



The elastic tendinous (or fascial) elements are shown as springs, the myo-fibres as straight lines 

above. Note that during a conventional movement (B) the fascial elements do not change their 

length significantly while the muscle fibres clearly change their length. During movements like 

hopping or jumping however the muscle fibres contract almost isometri-cally while the fascial 

elements lengthen and shorten like an elastic yoyo spring. Kawakami et al. 2002.  

Length changes of fascial elements and muscle fibres 
  in an oscillatory movement with elastic recoil properties (A) 

  in conventional muscle training (B). 



Interestingly, during the first 1-2 days following exercise, collagen degradation 

overweights the collagen synthesis; whereas afterwards this situation is reversed.  

To increase tendon strength, the proposed fascial fitness training therefore 

suggests an appropriate tissue stimulation 1 to 2 times per week only.  

Collagen turnover after exercise (Magnusson et all, 2010) 



Kas yra dirgiklis  
organizmo adaptacinėms reakcijoms 

?  



Differential training 

?  

Schollhorn Wolfgang  

Johannes Gutenberg University Germany‘ 

( Mainz, Germany ) 

http://www.uni-mainz.de/eng/ 

http://www.uni-mainz.de/


Differential training  ( DT)  
Schollhorn W.L.,  Mains Unuversity , Germany 

DT   -  tai nauja paţangi treniravimo metodologija. 

 

Išskirtini bruoţai  – aukštas individualizacijos laipsnis  ir  

nuolatine  variacija  grindžiamas ugdymas 

gebėjimo spręsti  motorines užduotis. 
 

“Never train the right in order to be the best, i.e. learning 

      by models “ 

“A copy can’t be the better than original” 

 



Organizmas taip sukurtas kad atpažindamas ir 

įvertindamas skirtumus suvoktų esamybes 

dS, dF   space/distance 











  Psychophysics: “Difference in frequencies are recognized much better 

than absolute frequencies”. 

 

 Katė po mėn. buvimo kambaryje kur tik vertikalios linijos 
nesugeba eiti laiptais ? 

  Ilgas buvimas vienos spalvos aplinkoje -  ?  

  Ar pilki paukšteliai išties tik vienspalviai ? 

  Akys atstumą suvokia tik įvertindamos skirtumus ? 

  Vestibiulinis aparatas – jaučia tik pagreitį ? 

    ... 

Faktai: 

Išvada: 

 Organizmas esamybes suvokia  

 per skirtumus. 

Pokyčiai/Skirtumai  - yra dirgiklis ! 



Kuris iš pratimo atlikimo metodų yra  

didesnis dirgiklis organizmui ? 
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A 

B 

Prat.  šoklumui lavinti  ? 



•  efektyvumas   2  =  5 

– supporting individuality 

– supporting creativity 

 

DT sugest: 

 Supporting individuality. 

 Supporting creativity. 

 Preparing for learning new thinks  

 Train the ability to adopt to new situation. 

     

Effectiveness of training  CT : DT   - 2 : 5 

  

DT  sugest: 



Ištvermė ir metabolinių procesų lavinimas 
Metabolic preaparation and endurance 

 

Skiriama: 

  metabolinė ištvermė, 

  nervų-raumenų ištvermė: 
  nervinė raumenų jėgos reguliacija, 

  CNS parengtumo, motyvacijos 

vaidmuo. 



Centrinio fizinio darbingumo valdymo modelis 

Sąmoningosios  

smegenys  

Pasąmoningoji  

smegenų sritis 

Nuovargio jausmas 

Periferijos organai 

Centr.  motor. programų 

generatorius 

Kraujo 
spaudimas 

Afferentinė 
informacija 

Afferentinė 
informacija 

Plaučiai 

• ATF 
• Glikogeną 
• Mechano-

receptorių 

Raume
nys 

( Širdis ) 

(Termoreguliacija) 

Smegenys 

gliukozės 
mobilizavimas 

Kepenys 



Laktato šaudyklės samprata 

   ?  

  kas yra laktatas ?  

 

 

 



Angliavandenių apykaita 
 

    

laktatas 

piruvatas 

ATP 

Gliukozė 



Angliavandenių apykaita 
 

    

laktatas CO2 + H2O 

piruvatas 

ATP 

Gliukozė 

O2 

ATP Kr.c. Kr.c. 



 

     
Acetil CoA 

Krebso 

ciklas 

ATP 

Laisvos 

rieb.rūgštys 

ADP 

CO2 

H2O Elektronų pernešimas 

Energijos gavyba iš riebalų 



    Laktato šaudyklė 

 

  pasiūlė  J. Brooks, 1996 (JAV, Kalifornija)  
 

 Gliukoneogenezė -  gliukozės atsigaminimas    
    panaudojant susidariusį laktatą 

  raumens ląstelėje,  mitochondrijose, 

  už raumens ląstelės ribų: … 

  bėgikai, gebantys pasiekti aukštus rezultatus plačiame 
distancijų spektre, pasižymi išlavintu laktato šaudyklės 
mechanizmu. 

 laktato šaudyklės mechanizmą lavina ne tik aerobiniai bet  
ir  anaerobiniai treniruotės  krūviai,  labai  gerai – jų kaita.    



   Laktato kinetikos ypatybės: 

  Pratimo pradžioje laktatas dar nepatenka į kraują ir  

 dalyvauja intraląsteliniuose energijos apykaitos 

 procesuose. 

  Patekęs į kraują laktatas utilizuojamas: 

 kepenyse – atstatyti gliukozės ir glikogeno atsargas, 

 širdies raumens - energetinė mežiaga (oksidacinis 

metabolizmas), 

   lėtųjų raumeninių skaidulų – energijos gavybai, 

 nedirbančiuose ramenyse – energijos gavybai. 



 

    

  
Kepenys 



  
Gliukozės homeostazės palaikymas 

 

Glikogenas 

Gliukozės-6-fosfatas Gliukozė Gliukozė 

Piruvatas 

K e p e n y s R a u m e n y s  

Laktatas Laktatas 

Piruvatas 

G l i k o l i z ė G l i u k o n e o g e z ė 



 

    

 “Lactate – may be the most dynamic 

metabolite produced during 

exercise.” 

       V.Billat, 1996 

 

  

… “in  highly oxidative fibers lactate  

is  the  most  prepared   fuel souse.” 
 

Laktatas  - energetinė medžiaga (substratas ATP resintezei). 



 

    

 “Esminis pasikeitimas yra tai, jog  bėgikai 

treniruojasi bėgdami įvairiu kintančiu greičiu.  

Dabar fiziologai pripažįsta -  tai tinkamiausias 

būdas pasiekti aukštus rezultatus.” 

       P.Thomson, 2004 

 Kuo pasikeitė ištvermės bėgikų treniruotės ? 
/ per paskutiniuosius  70  m./ 



    Laktato šaudyklė 

 

 

 bėgikai, gebantys pasiekti aukštus rezultatus 

plačiame distancijų spektre, pasižymi išlavintu 

laktato šaudyklės mechanizmu. 

 

laktato šaudyklės mechanizmą lavina ne tik 

aerobiniai bet  ir  anaerobiniai treniruotės  

krūviai,  labai  gerai – jų kaita.    



vLT 

Fartlekas  

 ( tikslas – laktato šaudyklės lavinimas ) 

Pvz.:   

3 x 4 x 500 (greitis tiesioje - @ 3000, greitis  posūkiuose - @ 5000) 

      [ 200 m ristele ir 5 min.]  



 

     

  ATP Kreatinfosfatas 

Laktatas 

Gliukozė 

Riebalai 

Proteinai 

 ADP  +  P   

energija 

 Energija raumens susitraukimui  

Laktatas 

Gliukozė 

Riebalai 

Proteinai 

Keatinfosfatas 

Gliukozė 



Treniruotės uţdavinys: 

lavinti laktato šaudyklės 

galimybes 

Treniruotės uţdavinys: 

lavinti organizmo 

toleranciją didelėms 

laktato koncentracijoms 

 

Varţybinio tempo 

parengimas 

 

Varţybinis greitis ir taktika ? 

Treniruotės uţdavinys: 

lavinti aerobines 

galimybes 

Treniruotės uţdavinys: lavinti   

gebėjimą rungtyniauti ir 

laimėti varţybas 

Treniruotės uţdavinys: lavinti  

gebėjimą kaitalioti bėgimo 

tempą 



Treniruotės planavimas  

pagal organizmo biologinius  ritmus 

 cirkadiniai ritmai  ? 

  miegas    ? 



Kaip sugauti bangą ? 

Krūvis 

36 val. 12 val. 24 val. Mankšta 
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What is Important  During the  S l e e p  ? 
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M i e g a s  ? 



 
Judesių motorikos bazė  

(Nervinė reguliac.)   7 d. 

 

 

 

Energijos gavybos  21 d. 

 

 

 

Fermentinio aktyvumo 35 d. 

 
 

Reguliacinių mech. suderinamumo 

(organizmo kompleksiškumo ) 42 d. 

  Išv.:  
Tren. mezociklo trukmė         

            -  6 sav. 

Treniruotės 

nutraukimas 
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The internal structure of type of workloads   

 in  microcycles should stay  the same during  

      whole mezocycle !  

 

 It is not so important the amount of exercising , but the 

same type of exercise should be repeated at the same day 

& the same time of the day in microcycle ! 

 

Second and Very Important Statement  

of Training Theory Based on Biological Rythms ? 
 



Treniruotės  proceso kontrolė  



Treneris turi visas galimybes panaudodamas testus ir 
kontrolinius pratimus sekti ir vertinti sportininkų 
parengtumo aspektus ir parengtumo kaitą. 

 

Yra  bent dvi svarios prieţastys kodėl yra tikslingi 
sportininkų tyrimai laboratorijose: 

1 – Kai kurie procesai yra tokie, kad jie negali būti išmatuoti  
 chronometru ar rulete, įvertinti trenerio stebėjimu   
    – reikalinga speciali tam skirta įranga. 

 

2 – Sportinis rezultatas gali gerėti ir dėl ekstremalios organizmo 
 funkcijų mobilizacijos, sekinant organizmo rezervines 
 funkcines galimybes, dėl ko sportininko karjera gali greitai 
 baigtis. 

LKKA Kineziologijos laboratorija deklaruoja: 

 Informaciją apie treniruotės proceso eigą ? 



     



   A underwater weighting  
used to determine body density  





 Svarbiausis genomikos naujumas – vienu metu nustatomas šimtų tūkstančių 

DNR molekulių atkarpų giminingumas. Tai esmė. Tikslesnis metodo aprašymas, 

detalės dažniausiai yra firmos arba laboratorjos paslaptis.   

      Visą darbą atlieka ir rezultatus įvertina automatai – robotai ir kompiuteriai.  

 Viskas vienu metu: genomika ir proteomai 

  Genomikoje naudojamių metodinių priemonių kompleksai skiriami į 2 grupes:  

   DNR mikrogardelės (angl. - DNR microarrays); 

   DRN drožlių gardelės - čipai (angl. - DNR chips). 

Leidžia vienu tyrimu pasakyti apie visą genomą, tereikia parengti klausimą, numatyti 

tyrimo ir vertinimo programą.  

 
Dabartinių genetinių tyrimų bruoţai: 

Genomikos esmė – turi būti žinoma tiriamojo genomo nukleotidų seka; turi būti sudaryta 
programa pagal kurią galima būtų (robotui) rasti reikalingas veikliasis genomo sekas 

  Plačiai taikoma polimerazinė grandininė reakcija (angl.- polymerase chain 

reaction ) 

 Galima kopijuoti vos ne ne vienintėlę DNR molekulę mišinyje ir gauti 

neribotą kiekį tapačių kopijų. 



Sportinė 

technika 

 biomechanika  

• Anaerobinis krūvis 

• Anaer.  slenkstis 

• Aerobinis krūvis 

biochemija 

ŠSD 

 fiziologija ? 



NUOVARGIS ? 

Miokardo 
išemija ? 

Kraujo 
persiskirstymas ? 

Genotipas  
AKF   ? 

Raumenų funkcinės 

grupės ypatybės ? 

 Energijos substratų 

(kreatinfosfato, glikogeno) 

atsargų sumažėjimas. 

 

Metabolitų (laktato, 

neorganinio fosfato, ADP, 

amoniako, ketoninių kūnų) 

susikaupimas. 

 

Hipoksija ( O2 trūkumas). 

Biochemija ? 





Infraraudonosios spektroskopijos metodas 

vertinant deguonies prisotinimą audiniuose 



“But we can hardly say anything about whole 

  body  when looking at single cell.” 

   Prof. Stephen Hawking, Oxford, England 



Trys holistinės kūno sistemos 
      Vezalius 1548  

a b c 



Integralus  parengtuo ir funkcinės būklės vertinimas   
Kompiuterinė EKG analizės sistema “Kaunas-krūvis” 
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Optimali atsigavimo 

procesų seka ? 



SPORTININKŲ EKG RODIKLIŲ SĄSAJŲ 

POKYČIAI, ATSIŢVELGIANT Į 

NUOVARGIO POŢYMIŲ KIEKYBINIUS 

VERTINIMUS 



   

Kompleksiškumo samprata pagal Y. Bar-Yam: 



Conductive system of heart and genesis of ECG 
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Complexity Profile  
   by Yanner Bar Yam (NECSI) 

Profile of Complexity  
     Yanner Bar Yam (NECSI) 



Parameters of QRST Complex of ECG 



 



 Laiko skalės ir EKG rodiklių 

kompleksiškumo ryšys: 
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Laikas, min 
RR JT QRS 

 Kompleksiškumas didėja, 

mažėjant laiko skalei  
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Subsisteminis (širdies reguliacinis): 

R A ΔQRS ΔJT 

Subsisteminis (miokardo metabolizmas): 

A 

ΔJT ΔST 

Kompleksiškumas 1 2 

Organizmo – kompleksinės sistemos – 

fraktaliniai lygmenys: 



V 

R 

A 

ΔJT 

ΔS ΔRR 

ΔS - D 

 EKG rodiklių sąsajų analizė skirtinguose 

organizmo fraktaliniuose lygmenyse (sisteminis, 

tarpsisteminis) atliekama, remiantis integraliu 

organizmo funkcinės būklės vertinimo modeliu 

(sukurtas Kardiologijos institute, KMU). 



Tyrimo protokolas: 

Ramybės būsena Veloergometrija Atsigavimas 

EKG registravimas EKG registravimas 



Metodai: 
1. Elektrokardiografija (panaudojant kompiuterinę 

EKG analizės sistemą “Kaunas-krūvis”, sukurtą 

Kardiologijos institute, KMU). 

3. Netiesiniai EKG rodiklių analizės metodai 

2. Arterinio kraujo spaudimo 

matavimas. 



 

Sakykime, kad turime dvi sinchronines skaitmenines laiko 

eilutes:  

 ,2,1,0; nxn  ,2,1,0; nynir 

kur xn ir yn yra realūs skaičiai (judesio dažnis (Hz)) 

1. Norėdami atlikti šių laiko eilučių kointegraciją, 

kiekvienu laiko momentu n sudarome matricą An:  
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Pastaba: α ir β pasirenkame 

Netiesiniai EKG rodiklių analizės metodai  (1) 



 Antros eilės matricos An laiko eilučių skaitinių verčių 

ir pagrindinių komponentų tyrimui buvo naudojama: 

1.TrAn=an+dn (matricos An pėdsakas), 

2.dfrAn=an-dn (skirtumas), 

3.cdpAn=bn*cn (ko-diagonalinis produktas), 

4.Pagrindinis komponentas: 
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Netiesiniai EKG rodiklių analizės metodai  (2) 



  

Iš šių rodiklių gaunamos šios charakteristikos: 

1. Diskriminantas:  

2. Determinantas: 

3. I tikrinė An matricos skaitinė vertė: 

4. II tikrinė skaitinė vertė: 
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Netiesiniai EKG rodiklių analizės metodai  (3) 



Matricos An diskriminanto (DSK) ir nagrinėjamos 

sistemos kompleksiškumo priklausomybė 

Rodiklio xn sąsaja (DSK) 
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Filmukas – 30s suoliu testas 

 

 

• Filmukas – 30s suoliu 

testas 
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V.C.  (Endurance group )
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J.M. - sprint group
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K.A. (Endurance group )
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V.K.  (Endurance group ) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

No  of   jump

D
is

c
ri

m
in

a
n

t

 





“... esame nelaisvėje 

teorijų, kurių buvome 

apmokyti,  ...     ir 

daugelio kitų dalykų... ” 


