
Teniso grupių treniruočių grafikas nuo 2020 kovo 30 d. 

Savaitės diena Laikas Atliekamas darbas 
PIRMADIENIS 9:00-10:24 Bendravimas su administracija telefonu, el. paštu, 

pasiruošimas treniruotėms, planų koregavimas, video 
medžiagos paieška, einamųjų klausimų sprendimas. 

 14:00-15:12 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 1 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio lavinimas). 

 15:15-16:45 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio lavinimas). 

 16:45-18:15 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio lavinimas). 

ANTRADIENIS 9:00-10:24 Bendravimas su administracija telefonu, el. paštu, 
pasiruošimas treniruotėms, planų koregavimas, video 
medžiagos paieška, einamųjų klausimų sprendimas. 

 14:00-15:12 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 1 metų grupe. 
Techninis ir specialus rengimas (tenisininkų kojų darbas). 

 15:15-16:45 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Techninis ir specialus rengimas (tenisininkų kojų darbas). 

 16:45-18:15 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Techninis ir specialus rengimas (tenisininkų kojų darbas). 

TREČIADIENIS 9:00-10:24 Bendravimas su administracija telefonu, el. paštu, 
pasiruošimas treniruotėms, planų koregavimas, video 
medžiagos paieška, einamųjų klausimų sprendimas. 

 14:00-15:12 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 1 metų grupe. 
Taktinis rengimas. 

 15:15-16:45 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Taktinis rengimas. 

 16:45-18:15 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Taktinis rengimas. 

KETVIRTADIENIS 9:00-10:24 Bendravimas su administracija telefonu, el. paštu, 
pasiruošimas treniruotėms, planų koregavimas, video 
medžiagos paieška, einamųjų klausimų sprendimas. 

 14:00-15:12 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 1 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio ir jėgos lavinimas). 

 15:15-16:45 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio ir jėgos lavinimas). 

 16:45-18:15 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Bendras fizinis rengimas (greičio ir jėgos lavinimas). 

PENKTADIENIS 9:00-10:24 Bendravimas su administracija telefonu, el. paštu, 
pasiruošimas treniruotėms, planų koregavimas, video 
medžiagos paieška, einamųjų klausimų sprendimas. 

 14:00-15:12 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 1 metų grupe. 
Taktinis ir psichologinis rengimas. 

 15:15-16:45 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Taktinis ir psichologinis rengimas. 

 16:45-18:15 Bendravimas su ugdytinių pradinio rengimo 2 metų grupe. 
Taktinis ir psichologinis rengimas. 

 



 

Kontaktinės valandos 28 valandos 

28 kartai x 45 min. = 1 260 min. 

1 260 : 5 dienų = 252 min. 

252 : 60 min.= 4 val. 12 min. 

 

Pasiruošimas 

28 kartai  x 15 min. = 420 min.  

420 : 5 dienų = 84 min. 

84 min : 60 min.= 1 val. 24 min. 

 

Viso per 1 dieną 4 val.12 min. + 1 val. 24 min = 5 val. 36 min. 

 

1 260+420=1 680 min 

 

Pradinio rengimo 1 metų grupė 8 val. per sav. 

Pradinio rengimo 2 metų grupė 10 val. per sav. 

Pradinio rengimo 2 metų grupė 10 val. per sav. 

 

 

 

 




