
Vartininkų rengimas ir planavimas 
Pradinio rengimo fazė (7-12m) 



 Amžiaus grupės ir jų 
charakteristikos 



 
7-8 – parengiamosios grupės 

 
 Šios amžiaus grupės vartininkai demonstruoja didelį norą 
judėti ir susidomėjimą sportu. Vaikai šioje amžiaus grupėje yra 
hiperaktyvūs ir retai kada pavargsta.  Šios amžiaus grupės vaikai 
privalo kuo daugiau laiko praleisti kartu su aišktės žaidėjais ir 
treniruotėse atlikti tuos pačius pratimus, kuriuos atlieka aikštės 
žaidėjai, į vartus stoti tik rungtynių metu. Jie turėtų tik kartą per 
savaitę praleisti su vartininkų treneriu, likusį laiką skirti kamuolio 
valdymo įgūdžiams tobulinti.  
 Vaikų patirtis šioje amžiaus grupėje turės didelės įtakos jų 
apsispredimui pasirenkant sporto šaką bei poziciją, todėl 
treneris privalo treniruočių metu sukurti kuo malonesnę aplinką, 
daug žaidimų, entuziazmo, motyvacijos, paskatinimų ir 
pagyrimų.  

 



Keturi rengimo kampai  



9 – 12  
Pradinio rengimo grupė  

 Šioje amžiaus grupėje vartininkai pasižymi gera 
koordinacija ir vikrumu. Dėl to žaidėjai demonstruoja didelį 
norą judėti, yra labai drąsūs ir troškta išmokti naujų technikos 
veiksmų. Šioje amžiaus grupėje labai svarbu vartininkus 
išmokinti kuo daugiau įvairių technikos veiksmų, nes toliau bus 
vis sunkiau išmokti naujus dalykus. Taip pat treneris privalo 
praleisti daug laiko kartodamas tuos pačius veiksmus ir 
stebėdamas vartininkus, bei taisydamas jų klaidas tam, kad 
ateityje jų atliekami veiksmai būtų techniškai taisyklingi ir 
atliekami automatiškai. Vartininkai pradeda daugiau laiko 
praleisti žaisdami vartuose, bet vis tiek privalo treniruotis 
kartu su aikštės žaidėjais ir lavinti kamuolio valdymo techniką 
bent kelis kartus per savaitę.  

 



Keturi rengimo kampai  



 

 

 

 
 

Iki 13 metu vartinikas turi buti mokomas 
technikos, judejimo bei taktikos pragrindų. Taip 
pat reikia ugdyti nora būti vartiniku. 



Treniruočių charakteristikos 



Treniruotės privalo būti gyvos 
bei dinamiškos.  

Planuojant reikia remtis – 
asmenine patirtimi, nuolatiniu 
tobulejimu (kursai, metodine 
medžiaga ir t.t.). 

Jeigu kiekvienas vartininkas yra 
skirtingas, tai kodėl mes dirbame 
pagal tą pačią programą?  

 





 



Pagrindiniai treniravimo 
principai: 

• technika; 

• taktika; 

• kamuolio įvedimas; 

• pozicijos pasirinkimas. 



Technika 

• Nuo pagrindų iki tobulumo – palaipsniui.  

• Didelis kartojimų skaičius. 

• Treniruotės be pasipriešinimo ir su vidutiniu pasipriešinimu. 

• Aukštas intensyvumas 

• Kombinuoti pratimai – vienu metu atliekami keli skirtingi 
technikos veiksmai.   



Taktika 
Raudona zona 

• Raudona zona (Daugiausia įvarčių pelnama iš Raudonos zonos): 

 

75-80% 



• Smūgių stabdymas 
– Daugiau reakciją ugdančių pratimų. 

– Treniruočių metu daugiau smūgių iš Raudonos 
zonos. 

– Pratimų, kurių metu žaidėjai rungtyniauja baudos 
aikštelėje. 

• Žaidimas 1v1 
– Dominuok (Raudona zona). 

– Stovėk kiek galima ilgiau ant kojų. 

– Stenkis neleisti žaidėjams su kamuoliu judėti į 
raudonos zonos vidurį.  

 

 
 



Kamuolio įvedimas 



• Pagavęs kamuolį vartininkas privalo visu 
greičiu judėti į priekį.  

• Greitas sprendimų priėmimas ir kamuolio 
įvedimas.  

• Prioritetas – žaidimas į priekį.  

• Vartinikas visada turi matyti daugiau nei vieną 
sprendimą. 

 



Pozicijos pasirinkimas 

• Aikštelėje 

 



• Vartininko startinė padėtis priklauso nuo 
kamuolio padėties aikštėje. 

• Žaidėjui įsiveržus į baudos aikštelę – pradėk 
suartėti su varžovu. 

• Visados išlik vienoje linijoje su kamuoliu. 

• Dvi parengties būsenos 

– Kūno svoris ant vienos kojos – kaip kamuolys toli 
nuo vartų. 

– Kojos vienoje linijoje – kaip kamuolys arti baudos 
aikštelės ir baudos aikštelėje. 

 





Ačiū visiems dalyvavusiems vartininkų 
seminare 

                                                     Kaunas, 2013 11 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vartininkų treneris Algirdas Surgautas 


