
 
 Biatlonas 

(treneris V.Stefanskij) 
Veiklos planas (nuotoliniu būdu)  

 
 

1. Krosas miško takeliu arba žvyrkeliu (vengti bėgimo asfaltuotu keliu, kur yra didesnis 
automobilių srautas.  

2. Fiziniai pratimai namuose arba namo teritorijoje (atsispaudimai, prisitraukimai, statiniai 
pratimai nugarai, laikant kūną ant alkūnių, gulint, atsilenkimai, kojų prinešimas, 
pritūpimai). 

3. Važinėjimas dviračiu mažo transporto priemonių intensyvumo keliuose (būtina naudoti 
visas reikalingas spec. priemones – atšvaitai, liemenė, šalmas). 

4. Tempimo pratimus būtina atlikti po apšilimo, prieš pagrindinę treniruotę ir pasibaigus 
treniruotei ar pagrindinės treniruotės daliai.  

5. Koordinaciniai pratimai (stovėjimas ant vienos kojos ant lygaus pagrindo arba nelygaus 
pagrindo su pasunkinimu. Šie pratimai reikalingi tam, kad sportininkas stabiliau ir tvirčiau 
stovėtų ant slidžių arba riedslidžių. 

6. Imitaciniai pratimai į kalną (dideliais žingsniais einant į kalną daromi imitaciniai mostai, 
judinant rankas ir kojas lygiagrečiai).  
 

 
Savaitės treniruočių ciklas:  
 

Pirmadienis 
 
60 min. krosas raižyta vietove, koordinaciniai pratimai ant vienos kojos, tempimo pratimai. 
 

Antradienis 
 
20 min. apšilimas – krosas, tempimo pratimai visiems kūno raumenims, bendro fizinio pasiruošimo 
pratimai: 

1. Rankoms 
2. Nugarai 
3. Pilvo presui 
4. Kojoms 

Po visų pratimų atliekami tempimo pratimai. 
 

Trečiadienis 
 
Nuo 60 min. iki 90 min. ramus važinėjimas dviračiu. Tempimo pratimai.  
 

Ketvirtadienis 
 
Nuo 60 min. iki 90 min. krosas raižyta vietove su imitaciniais pratimais į kalną, koordinaciniai 
pratimai ant vienos kojos, tempimo pratimai. 
 
 
 
 



 
Penktadienis 

 
20 min. apšilimas – krosas, tempimo pratimai visoms kūno raumenims, bendro fizinio pasiruošimo 
pratimai: 

1. Rankoms 
2. Nugarai 
3. Pilvo presui 
4. Kojoms 

Po visų pratimų atliekami tempimo pratimai. 
 

 
Apie kiekvienos treniruotės rezultatą sportininkai turi pranešti žinute arba skambučiu. Svarbu, 

kad treneris būtų informuotas apie sportininkų savijautą, kad galėtų esant reikalui individualiai 
paskirstyti krūvį. 
Taikant saugumo priemones sportininkai turi treniruotis individualiai, be pašalinių žmonių. 
Rekomenduojama visus pratimus atlikti gryname ore, rengtis atsižvelgiant į oro sąlygas ir laikytis 
visų higienos normų.  
 
 
 

 
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 - - .  

 
 
 
 




