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PROJEKTAS – „SPORTO MAINAI PER SIENĄ- MUS 

JUNGIA FUTBOLAS“ 
 

Futbolas – tarptautinė  kalba,  suprantama bet kurioje pasaulio šalyje gyvenančiam jaunuoliui. 

Tai ir populiariausias aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas.  Žaidžiant futbolą galima įveikti socialinius 

iššūkius, su kuriais susiduriama auklėjant vaikus,  kovoti prieš diskriminaciją, skatinti socialinę integraciją, 

sveiką gyvenimo būdą. Žaidimas skatina asmenybės vystymąsi, išmoko komandinio darbo ir sąžiningo 

žaidimo principų, skatiną pasitikėjimą savimi, atveria naujas galimybes sėkmingai funkcionuojančių 

bendruomenių veiklai.  

Šio projekto idėja – socialinių ir kultūrinių ryšių plėtojimas suvienijant Lietuvos ir Latvijos 

pasienio regiono sporto organizacijas, regionines valdžios institucijas, trenerius, futbolu besidominčius 

vaikus. Projektas parengtas bendradarbiaujant projekto partneriams – Panevėžio futbolo akademijai ir 

Latvijos Vaikų futbolo centrui „Daugava“ (Daugpilis). 

Projekto metu buvo organizuojami patirties mainų susitikimai Latvijoje ir Lietuvoje, vaikų 

sporto mainų vizitai, įsigyta naujos modernios treniruočių įrangos. Projekto veiklos apibendrintos finalinėje 

projekto konferencijoje.  

Bendras projekto biudžetas – 156 200 eur.  Projekto trukmė - 2012 03 01 – 2013 08 02.  

Projekto veiklose sudalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių: 12 – 18 m. futbolą žaidžiančių  

jaunuolių, sporto trenerių, lektorių,  jaunimo sporto organizacijų darbuotojų, regioninės valdžios institucijų 

atstovų, pasienio regionų bendruomenių.  

 Toliau pateikiama įvairių amžiaus grupių futbolo treniruočių programa. Programą parengė Panevėžio 

futbolo akademijos (Lietuva) ir Vaikų futbolo centro „Daugava“ (Daugpilis, Latvija) atstovai projekto metu 

vykusių seminarų, praktinių treniruočių  ir darbinių susitikimų metu. Joje surinkti ir panaudoti treniruočių 

metodai, naudojami šiuolaikinėse Europos futbolo mokyklose. Programos autoriai tikisi, kad parengta 

programa bus naudinga treneriams, sporto organizacijoms, ugdant jaunąją futbolo žaidėjų kartą.  

  

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti:  
http://www.latlit.eu/eng/running_projects/lliv236_wefootball  

http://www.pfa.lt/naujienos/vykdomas-projektas 

http://bfcdaugava.lv/ru/main/1/1282/Sportivnyj_prigranichnyj_obmen_%E2%80%93_Futbol_obedinyaet_nas_My-

futbol_. 
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ĮVADAS 

 
 

Kiekviena treniruotė privalo prasidėti treneriui suplanavus ką jis nori treniruoti (kokia tema 

pasirinkta treniruotei atsižvelgiant į laikotarpio planą): 

 

Prieš kiekvieną treniruotę turi būti atsakoma į klausimus: 

1. Ką aš noriu pasiekti? 

 Treniruotės tema ir faktoriai 

2. Kaip aš treniruosiu? 

 Treniruotės struktūra, organizacija, inventorius, laikas 

3. Kokie bus treniruotės rezultatai? 

 

Pagrindinis programos tikslas: 

 suvienodinti ir susisteminti PFA įvairių amžiaus grupių darbą; 

 atrinkti ir naudoti geriausią praktiką; 

 išmokyti žaidėjus techninių bei taktinių veiksmų, taip jiems suteikiant galimybę pasiekti 

savo potencialą. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 

 
Pagrindinis tikslas: automatizuoti tam tikrus techninius veiksmus ir įgūdžius, panaudojant juos 

žaidybinėse situacijose: 1v1; 2v2;  bei komandinius taktinius veiksmus. 

 

Pagrindiniai faktoriai:  

 greitas ir techniškai tikslus įgūdžių atlikimas;  

 techninių elementų naudojimas žaidybinėse situacijose 1v1; 2v2; 3v3; (kada ir kur?) 

 gynybinės ir atakuojančios tranzicijos supratimas; 

 intensyvumas. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 7 METŲ VAIKAMS 

 
Poreikiai: 

 Maža koncentracija; 
 Nėra komandinio jausmo, orientuoti tik į kamuolį; 
 Visi laksto paskui kamuolį – žaidimas sunkiai gali būti vadinamas futbolu. 

 
Technika: 

 Kamuolio manipuliacija: 
Kontaktas su kamuoliu 
Top-tap’ai 
Apsisukimas su kamuoliu 
Bėgimas su kamuoliu (su užbaigimu – be užbaigimo) 
 

 

 
 

 
 

Treniruotės struktūra: 

 

Apšilimas: žr. schemose  

Žaidimai: 1v1; 2v2; 3v3; 

Turnyrai: 3v3. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 8-9 METŲ VAIKAMS 

 
Poreikiai: 

 Atsiranda poreikis komandai 

 Jau gali atlikti tam tikrus pratimus ilgesnį laika 

 Idealus amžius pradėti mokyti futbolo techniką 

 

Technika: automatizacija 

 Kamuolio blokavimas 

 Posukiai/užsikirtimai su kamuoliu (abiejomis kojomis): 

Išorine dalimi; 

Vidine dalimi; 

Kruyfas. 

 

 Klaidinantys judesiai: 

Peties numetimas; 

Su dvieju koju perzengimu. 
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Pratimai: T – raidė; Ajax technika: 

T – raidė: Ajax technika: 

  

 

 

 

 

Treniruotės sturktūra:  

 Apšilimas: 15 min (T-raidė; Ajax 

technika); 

 Futbolo karai/1v1: 15 min; 

 2v1/2v2 (+1N): 15 min; 

 Turnyrai/realios situacijos: 3v3;4v4: 40 

min. 

Taktika: 1v1; 2v1; 2v2; 

 

Pratimai: Futbolo karai; 1v1/2v2 nenutrūkstama 

tranzicija su vartininkais ir be 

1v1/2v2 nenutrūkstama tranzicija 

Fizinis rengimas: koordinacija, akrobatika. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 10-11 METŲ VAIKAMS 
 
Poreikiai: 

 Jau sugeba kontroliuoti savo judesius; 

 Sugeba įvertinti save ir savo žaidimą; 

 Jau supranta elementarią taktiką: kaip žaisti kai kontroliuoja kamuolį, kaip žaisti kai 

priešininkas kontroliuoja kamuolį. 

Technika: automatizacija 

 Kamuolio blokavimas; 

 Užsikirtimai: Kruyfas, Rio Ferdinandas, išorine-vidine pėda, Scholes; 

 Klaidinantys judesiai; 

 Priėmimas tolimesnia koja – perdavimo kokybė. 
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Pratimai: T-raide; Ajax technika; trikampiai (be smugiavimo, su smūgiavimu). 
 
 
T-raidė: Ajax technika: 

  

Trikampiai:  

 

 
Treniruotės sturktūra: 

 Apšilimas: 15 min (T-raide); 

 Trikampiai/kamuolio 

blokavimas/kvadratai su tranzicija 3v1; 

4v2: 15 min; 

 2v2 ir 3v3 nenutrūkstama tranzicija: 20 

min; 

 Turnyrai/realios situacijos: 4v4; 5v5: 35 

min. 

Taktika:  

 Perdavimo kampai – supratimas kaip 

atsidengti pries priimant kamuolį 

(trikampiai); 

 2v2; 3v1; 3v2; 3v3; 4v2; 

Pratimai:  

 3v1; 4v2 su tranzicija 

 2v2 ir 3v3 nenutrūkstama tranzicija; 

Fizinis rengimas: koordinacija ir akrobatika. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 12-13 METŲ VAIKAMS 

 
Poreikiai: 

 Žaidimo skaitymas, jau turi asmenines nuomones; 

 Augimo spurtų pradžia; 

 Pozicinis supratimas. 

 

Technika: 

 Kamuolio blokavimas 

 Užsikirtimai: Kruyfas, Rio Ferdinandas, išorinė-vidinė pėda, Scholes; 

 Klaidinantys judesiai – su viengubu/dvigubu pežengimu; peties numetimu; Zidanas; 

elastico; 

 Priėmimas ant tolimesnės kojos – perdavimo kokybė; atsidengimas. 
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Pratimai: T-raidė; Ajax technika; Kamuolio blokavimas: futbolo karai; 1v1 su smūgiavimu; 

Trikampiai su smūgiavimu ir be. 

T-raidė Ajax technika 

  

Futbolo karai 1v1 su smugiavimu 

  

Treniruotes struktura: 

 Apšilimas: 15 min (T-raide; Ajax 

technika); 

 2v2 ir 3v3 nenutrūkstama tranzicija/1v1 

su smūgiavimu/pasavimo trikampiai: 15 

min; 

 Barcelona principas: 20 min; 

 Žaidimas su treniravimu/realios 

situacijos 5v5; 6v6; 7v7: 35 min. 

 

Taktika: išsiplėtimas-susitraukimas-tranzicija;  

Pratimai: Barcelona principas (4v4+3N; 

4v4+5N; 6v3) 

 

Fizinis rengimas: koordinacija/stabilizacija 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 14-15 METŲ VAIKAMS 

 
Poreikiai: 

 Augimo spurto poveikis labai jaučiamas; 

 Poreikis laimėti pats svarbiausias šiame amžiuje; 

 Turi mokytis žaisti po spaudimu, psichologiniu ir fiziniu, ne visada sėkmingai. 

 

Technika: 

 Kamuolio blokavimas; 

 Užsikirtimai: Kruyfas, Rio Ferdinandas, išorine-vidine pėda, Scholes; 

 Klaidinantys judesiai: peties numetimas, Zidanas, peržengimai, elastico; 

 Priėmimas ant tolimesnės kojos – perdavimo kokybė; atsidengimas. 

Pratimai (žr. Puslapiuose aukščiau): T-raidė; Ajax technika; trikampiai/dvigubi trikampiai. 
 
T-raidė Ajax technika 

  

Dvigubas trikampis: Akvariumas 4v4+4N+4N 
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Barcelona principas:  

 

 

Treniruotės struktūra: 

 Apšilimas (T-raidė; trikampiai): 15 min; 

 Barcelona principas: 20 min; 

 2v2; 3v3 nenutrūkstama 

tranzicija/Akvariumas priklausomai nuo 

savaitinio plano; 

 Žaidimas su taktinėmis užduotimis: 

6v6;7v7;8v8. 

 

Taktika: išsiplėtimas-susitraukimas, pozityvi ir 

negatyvi tranzicija. 

 

Pratimai: Barcelona principas; 2v2 ir 3v3 

tranzicijos; akvariumas 4v4+4N+4N. 

 

Fizinis rengimas: koordinacija; stabilizacija. 
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TRENIRUOČIŲ PROGRAMA 16-17 METŲ PAAUGLIAMS 
 
Poreikiai: 

 Sprendimas kaip rimtai nori žaisti futbolą; 

 Gali priimti sprendimus žaisdami mažame aikštės plote. 

 

Technika: 

 Kamuolio blokavimas 

 Užsikirtimai: Kruyfas, Rio Ferdinandas, išorine-vidine pėda, Scholes. 

 Klaidinantys judesiai: peties numetimas, Zidanas, pežengimai, elastico; 

 Priėmimas ant tolimesnes kojos – perdavimo kokybė; atsidengimas; 
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Pratimai (žr. Puslapiuose aukščiau): T-raidė; Ajax technika; trikampiai-dvigubi trikampiai. 
 
T-raidė Ajax technika 

  

Dvigubi trikampiai Trikampiai 

  
Treniruotės struktūra: 

 Apšilimas (T-raidė; trikampiai): 15 min; 

 Barcelona principas: 20 min; 

 2v2; 3v3 nenutrukstama 

tranzicija/Akvariumas priklausomai nuo 

savaitinio plano; 

 Žaidimas su taktinėmis užduotimis: 

6v6;7v7;8v8. 

Taktika: išsiplėtimas-susitraukimas; pozityvi ir 

negatyvi tranzicija.  

Pratimai (žr. Puslapiuose aukščiau): Barcelona 

principas; 2v2; 3v3 nuolatine tranzicija; 

akvariumas.  

Fizinis rengimas: koordinacija; stabilizacija. 
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TRENIRUOČIŲ PRINCIPAS 

 
 
1. Pagrindiniai futbolo 
faktoriai 

 Įvartis/įvarčių sustabdymas 

 Atakos statymas/komandinis darbas 

 Orientuota į tikslą 

 Greita orientacija, kai keičiasi kamuolio 

šeimininkas 

2. Daug kartojimų / 
automatizams 

 Nuolatinis žaidėjo įtraukimas 

 Trumpas laukimo laikas 

 Geras planavimas/organizavimas 

 Pakankamai kamuolių/inventoriaus 

3. Grupių organizavimas  Amžius 

 Sugebėjimai 

 Supratimas/suvokimas 

 Dėmesys darbo ir poilsio santykiui 

4. Teisingas treniravimas: 
įtaka žaidėjui 

 Aiškūs treniravimo faktoriai 

 Įtaka ir žaidėjų treniravimas: 

įsiterpimas/žaidimo 

stabdymas/instrukcijos/klausimai/skatina

ntys patarimai/demonstracijos 
 


