
Biatlonas 
(treneris K. Baltakis) 

 
Su vaikais ir tėvais karantino metu bus bendraujama elektroniniu paštu, telefonu, messenger, viber ir t.t. 

 Biatlono varžybinis periodas baigėsi, šiuo metu vykdomas pereinamasis periodas, kuris pereina iš 

varžybinio į vasaros pasirengimo periodą. Šiuo metu vaikai biatlono sporto šakoje stiprina savo 

silpnuosius raumenis tai ko trūko varžybiniu periodu, ir pradedama ugdyti funkcinį pajėgumą, stiprinant 

širdies raumenį. 

PROGRAMA 

• Atlikti lengvą ištvermės treniruotę, kuri gali būti: lėtas bėgimas lauke, dviračio minimas lauke. 

Jeigu oro sąlygos labai blogos, tai tinka daryti pratimus namuose, statinius jėgos pratimus, stiprinant 

pagrindinius raumenis Pvz. nugaros, pilvo, kojų.  Pradėti nuo maždaug 20 min., po to po truputį didinti 

iki 30, 40 min.  

TRENIRUOTĖ 1 

• Tolygus dviračio minimas 100-160 min. Pulso dažnis treniruotės vidurkis AVG 130 tv/min.  

• Tempimo pratimai  

TRENIRUOTĖ 2 

• Bėgimas raižyta vietove 80-120 min. 15min bėgimas AVG 130 tv./min. 5min. ėjimas. 

• Tempimo pratimai  

• Bendro fizinio pratimai: prisitraukimai, atsilenkimai, šuoliukai, atsispaudimai. 

TRENIRUOTĖ 3 

• Apšilimas 20 min., tai gali vykti namų sąlygomis: lengvi šuoliukai, galimi aerobiniai šokiai. 

 Jėgos ugdymas namuose:  

• statiniai pratimai nugarai 10 min.  

• atsilenkimai 300 kartų 

• pritūpimai su šuoliuku į viršų 300 kartų 

• atsispaudimai nuo žemės 200 kartų 

• pasistiebimai su svarmenims, galima panaudoti vandens butelius 200 kartų 

• statinis pratimas kėdutė 10 min. 

• treniruotės pabaigoje tempimo pratimai.  

 

Po kelių savaičių treniruočių pobūdis pasikeis. 



 

 
Ataskaitos pavyzdys  

Meistriškumo ugdymo grupių vaikams 
 

Data  Dviratis (km) 

ir laikas 

Treniruotės 

AVG 

Bėgimas 

(km) ir laikas 

Treniruotės 

 AVG 

Statiniai 

pratimai 

 

03-20 60 km  

100 min. 

125 - - +  

03-21 - - 16 km  

80 min. 

122 +  

03-22 40 km  

70 min. 

130 - - .  

03-23 55 km  

90 min.  

128 - - +  

03-24  

-  

- 15 km  

70 min 

115 -  

03-25 70 km  

140 min.  

118 - - +  

03-26 40 km  

80 min. 

126 - - .  

 

Ataskaitos pavyzdys  
Pradinio rengimo grupių vaikams 

 
Data  Dviratis, 

laikas 

Pasivaikščiojimas 

lauke, bėgimas 

Bendras fizinis 

pasirengimas 

03 13 30 min + + 

03 14 20 min - + 

03 15 - + + 

03 16 - + + 

03 17 30 min + + 

03 18 60 min + + 

03 19 - + + 

03 20 . + + 

 

 




