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          Stažuotės tikslas  

     Susipažinti su Čekijos plaukimo federacijos 
darbu, trenerių darbo organizavimu, treniruočių 
metodikomis, inovatyviais treniravimo  metodais, 
siekiant gerąją patirtį pritaikyti savo darbe ir 
skleisti tarp kolegų. 

      Mane sutiko, supažindino su federacijos veikla 
bei aukštųjų ir universitetinių mokyklų trenere 
Marketa, Čekijos plaukimo federacijos 
generalinis sekretorius Jan Novotny. 





     Kad darbas vyktų sėkmingai, reikalinga 

tinkama materialinė bazė. Todėl pirmiausia 
susipažinau su Čekijos plaukimo sporto baze. 
Sužavėjo  plaukimo baseinų dydis ir paskirtis. Jų 
sporto bazėje yra  trys baseinai: uždaras,  
atviras  po 50m  ir 33m ilgio baseinas 

šuolininkams nuo tramplynų.  







 Uždarame baseine vyksta žiemos, 
atvirame – vasaros čempionatas. 



     Sporto bazė  turtinga sportiniu 
inventoriumi. Joje yra treniruoklių salė, 
valgykla, kurioje sportininkai ir lankytojai 
po treniruočių gali ne tik pavalgyti, bet ir 
pailsėti. 



     Trenerių brigadai vadovauja Vlastimir Parna, 
kuris mano stažuotės metu buvo išvykęs į 
Ispaniją su olimpiete Petra Chocova. Jis rengia 
olimpietę Londono olimpinėms žaidynėms. 

      Trenerės Marketos grupėje yra 8 plaukikai. Jie 
baziniu laikotarpiu plaukikus  treniruoja 10 kartų 
per savaitę po 4 val. Sportininkai per treniruotę 
nuplaukia 6-7 kilometrus.  



      Stažuotės metu teko stebėti treniruotes 
sausumoje ir vandenyje, priešvaržybinį apšilimą, 
ir Prahos uždarąjį čempionatą. 

       Įdomu tai, kad prieš vasaros čempionatą čekų 
plaukikai naudoja daug plaukimo inventoriaus 
(plaukimo plūdes , lenteles, plaukmenis, 
plaukimo vamzdelius , pasipriešinimo gumas ir 
pan..) su jais plaukia apytikriai ketvirtadalį 
treniruotės laiko.  



Treniruočių vandenyje pavyzdžiai 

Suaugusiųjų treniruotė vandenyje prieš 
uždarąjį Čekijos plaukimo čempionatą. 

Suaugusiųjų treniruotė vandenyje: 
300m prasiplaukti. 
300m kojom su lentele. 
200m pagrindiniu būdu pratimais. 
200m (50m peteliške dešine ranka + 50 m nugara dešine ranka + 50m krutine slinkimui + 
50m laisvu stiliumi dešine ranka). 
25m peteliške 80% iki maksimalaus + 25m laisvai              R-1’15“ 
25m nugara 80% iki maksimalaus + 25 m laisvai                2 serijos (2 serija pagr. būdu) 
25m krūtine 80% iki maksimalaus + 25 m laisvai. 
25m laisvu stiliumi 80% iki maksimalaus +25 laisvai. 
100m ilgas grybsnis. 
400m (25m pagrindiniu būdu pratimais 80% iki maksimalaus + 25m laisvai + 25m pagrindiniu 
pilnu suderinimu 80% iki maksimalaus +25m laisvai) 
300m plaukimas kojom su kvėpavimo vamzdeliu ir lentele, galva nuleista žemyn. 
25m maksimaliai iš starto laikui + 75 m laisvai. 
Prieš treniruotę ir po treniruotės mankįta ir raumenų tempimo pratimai. 
Per treniruotę nuplaukta - 2,2 km  



          Antra treniruotė 

    400m prasiplaukti. 
    200m nugara. 
    2 serijos: 

100m krūtine kojom + 50m krūtine rankom + 100 krūtine kojom + 50m 
krūtine rankom. 
4 po 50m krūtine R-1‘ 
4 po 25m krūtine maksimaliai R-40“ + 100m laisvai. 
2 serijos: 

    100m krūtine technikai + 50 krūtine 80% iki maksimalaus + 100m krūtine 
technikai + 50 krūtine 80% iki maksimalaus.               I=15“ 
6 po 15m maksimaliai krūtine + 10 m laisvai. R-40“ 
300m nugara laisvai. 
Pasipriešinimo gumos tempimas. ( 6 kartai maždaug ties 25m riba) 
200m laisvu stiliumi. 
Startai, išėjimai, posūkiai. 
Per treniruotę nuplaukta – 2,3 km  



      Tris dienas Prahos plaukimo čempionatas 
vyko panašiai kaip  Lietuvoje ( su 
parengiamaisiais ir finaliniais plaukimais). 
Skiriasi tik programos išdėstymas ir 
teisėjavimas.  

      Sužavėjo apdovanojimų ceremonija: 
laimėtojams buvo teikiami ne tik diplomai, 
medaliai bet ir gėlės. Visus apdovanojimus 
teikė Čekijos plaukimo federacijos 
prezidentas Vladimir Srb.  



     Stažuotės metu anglų kalba bendravau 
su Martina  Moravčikova (ji - Pekino 
olimpinių žaidynių dalyvė, gavusi 
pakvietimą į Londono olimpiadą) ir 
stebėjau jos vedamą treniruotę sporto 
salėje.  



 



Martinos Moravčikovos treniruotės 
sporto salėje. 
    5 prisitraukimai. 
    10 pilnų pritūpimų. 

5 ėjimai pasilenkus nuo pėdų į priekį rankomis ir atgal. 
Pasilienkus su 2-3 kg hanteliais 10 mostų rankomis į šalis(mostas į 
šalis staigus, nuleidimas rankų lėtas). 
Tempimo pratimai. 
4 serijos: gulint 8k spaudimas štanga 35 kg, 

     8 staigūs šuoliukai su rankų mostu į viršų. 
     Gulint 8k spaudimai 35kg štanga į viršų staigiai, atgal lėtai.  

8 staigūs šuoliukai su rankų mostu iš pusiau pritūpimo. 
3 serijos: 8 kartai gulint horizontalioje padėtyje rankom ir pėdom 
atsirėmus į žemę, susilenkt ir išsilenkt. Tempas greitas. 
8 prisitraukimai prie štangos gulint. 
Ant čiužinio atsigulus priešinga ranka ir koja nusilenkimas greitai po 
12 kartų. 
3 serijos: 
Gumos tempimas abiem rankom žemyn greitai (12 kartų).  
Paklausus pratima daro sitaip. 
Raumenų prasitampymas. Treniruotės trukmė 1h15min. 
 
 











      Norėčiau pažymėti Martinos 
Moravčikovos palankumą ir 
atidumą man, kaip stažuotojai,  
norą ir gebėjimą ne tik perteikti  
patirtį , bet ir pasisemti jos iš kitų.  



    Prieš čempionatą sportininkai 
turi būti geros specialios 
ištvermės, greičio ir  jėgos, nes 
treneriai jiems planuoja 
aukščiausius rezultatus.  

     Čekų treneriai mano, kad 
sprinteriai ilgiau išlaiko gerą 
sportinę formą negu stajeriai. 

   Pažymėtina didžiulė pagarba 
trenerių reikalavimams ir trenerių 
pedagoginiam taktui. 



    Didžiulį įspūdį paliko Čekijos 
plaukikų ir trenerių bendravimo 
kultūra, treniruočių metodikos 
elementai, čempionato 
organizavimo ir apdovanojimų 
teikimo scenarijus. 
Būtų gera turėti tokią puikią 
plaukimo bazę Šiauliuose.  



Ataskaitą rengė Šiaulių plaukimo 
mokyklos trenerė Vilma 
Staškuvienė. 


