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PRIEŠ RUNGTYNES 

Psichologinis pasiruošimas 

• Nusistovėjusi tvarka 

• Susikaupimas 

Pasiruošimas rungtynėms 

•   Atvykimas tinkamu laiku 

•   Pasisveikinimas 

•   Trumpas pasitarimas su sekretoriatu 

•   Įrangos ir reikmenų patikra 

•   Pramankšta salėje 

•   Protokolo patikra 

•   Kas gali jūsų laukti žaidimo metu 

Bendradarbiavimo sąlygos 

•   Akių kontaktas su vedančiais žaidėjais 

•   Burtai 

•   Kamuolio parinkimas 
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RUNGTYNIŲ METU 

“Padėti” komandoms 

•  Nėra tikslas “pagauti” žaidėjus atliekant pažeidimus su tikslu juos nubausti 

•  Mūsų tikslas yra “padėti” žaidėjams nedaryti pažeidimų 

•  Bendradarbiauti su žaidėjais, treneriais, sekretoriatu ir žiūrovais 

Bendravimas 

•  Sąmoningai panaudokite geranoriškumą nuo praėjusių rungtynių 

•  Bendraukite be švilpuko, “suraskite” žaidėjų akis, kai kamuolys yra kažkur...  

Bendradarbiavimas su partneriu 

•  Pasitikėk savo partneriu 100%, niekada neskirk 7 metrų būdamas aikštėje 

•  Bendraukite su partneriu visų rungtynių metu 

•  Sutarkite, kaip pasielgti su suoliuku, bausdami 

•  Padėkite vienas kitam 

•  Sutarkite dėl zonų pasidalijimo 
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ZONŲ PASIDALIJIMAS 

“Įprasta” 5-1, 3-2-1, 4-2 ir 6-0 
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ZONŲ PASIDALIJIMAS 

Vieno žaidėjo asmeninė gynyba 
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ZONŲ PASIDALIJIMAS 

Dviejų žaidėjų asmeninė gynyba arba žaidimas vienas prieš vieną 
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RUNGTYNIŲ METU 

Taisyklių išmanymas 

•  Svarbiausia taisyklė yra “sveikas protas” 

•  Žaidimo taisyklių pagrindų žinojimas 

Žaidimo supratimas – “žaidimo idėjos” 

žinojimas 

•  Niekada niekas neturi gauti naudos dėl 

padarytos pražangos 

•  Svarbu būti situacijų “priešakyje” 

•  Duokite pranašumą 
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RUNGTYNIŲ METU 

“Pirmosios 10 žaidimo 

minučių” 

•  Nusistatykite standartą, 

pirma pražanga parodys 

kelią 

•  Dirbkite profilaktiškai 

• Informuokite visus apie 

žaidimo ribas 

Atmosfera – lanksti  

•  Svarbu prisitaikyti prie žaidimo 

•  Būkite ryžtingas kai sprendimas buvo priimtas 

•  Geriau priimti sprendimą negu ne 
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RUNGTYNIŲ METU 

“Švytėjimo parodymas” 

• Šypsena žaidimo metu yra gerai 

• Daug teisėjų įeidami į aikštę 

“užsideda kaukę” 

Nešališkumas 

• Abiejų komandų žaidėjų veiksmai turi būti 

traktuojami vienodai 

• Pripažink klaidas, būk kuklus 

• Pamiršk klaidas – niekada jų nekompensuok 

• Sąžiningi/Nesąžiningi mėginimai 

Asmenybė 

• Surask savo stilių 

• Būk aktyvus, bet “nenaudok jėgos” 

• Svarbu kaip Jūs elgiatės bausdami 

• Neprovokuok pradėdamas diskusijas 
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RUNGTYNIŲ METU 

Švilpimas tai – kūno kalba 

 

• Sprendimai turi būti “parduoti” 

 

• Pasinaudok susidariusia situaciją 

 

• Parodyk kiekvienam kas buvo blogai 

 

• Leisk savo švilpukui “kalbėti” 

 

• Kartais turi būti parodytos ir “velnio” akys 
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RUNGTYNIŲ METU 

Dėmesys 

• KUR mes žiūrime ir KO 

mes ieškome? 

• KAS atsitinka ir KODĖL? 

• Veiksmas – atoveiksmis, 

pirmas taisyklių pažeidimas 

Padėtis – judėjimas 

• Tinkama padėtis dažnai duoda 

teisingą sprendimą 

• Švilpti tik tą ką matei 

• Judėk, būk situacijos “viduje” 

• Keisti padėtį aikštelėje jeigu 

vienas iš teisėjų per daug yra 

dėmesio centre (per daug 7 m ar 

“į žmogų”) 
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RUNGTYNIŲ METU 

Kaip teisėjai turi būti išsidėstę, 

kad būtų geriausioje padėtyje? 

• Vartų teisėjas niekada neturi įeiti į 

vartininko aikštelę 

• Nesikreipk į nieką būdamas vartų 

teisėju 

• Išsidėstymas atliekant 9 m metimą 

• Vartų teisėjas neturi rodyti 

įspėjimo/2 min kada aikštės teisėjas 

pirmas sušvilpia 

• Vartų teisėjas neturi rodyti krypties 

• Keistis įstrižai 

• Judėjimas kontratakos metu 
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RUNGTYNIŲ METU 

Taisyklių pažeidimai puolime 

• Kas yra taisyklių pažeidimai puolime? 

• Geriau vieną per daug nei vieną per mažai 

• Svarbu įvertinti gerą gynybos žaidimą 

• Sumanu imti “kietą” liniją, kad būtų išvengta 

daugelio sudėtingų situacijų 

• Niekada negali būti “į žmogų” jeigu gynėjas 

juda į priekį 
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RUNGTYNIŲ METU 

Sunkumai dėl linijos žaidėjo 

• Atrodo, kad su tuo susitvarkyti sunkiausiai yra 

teisėjams 

• Teisėjams yra sunku pastebėti pirmą 

pažeidimą ir labai dažnai jie sušvilpia tik už 

antrą arbą trečią pažeidimus  

• Būti pasiruošus nuo pat rungtynių pradžios 

• Linijos žaidėjai dabar yra daugiau svarbūs 

atakuojant 

• Informuoti žaidėjus kas yra leidžiama iškarto 

nuo pirmo iškilusio momento 

• Stebėti tiek gynėjo tiek puolėjo veiksmus 

• Šiuolaikiniam žaidime dauguma puolėjų 

įsitveria į marškinėlius 
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RUNGTYNIŲ METU 

Sąžiningi/nesąžiningi veiksmai 

• Bando pasiekti kamuolį ar ne? 

• Sąžiningi bandymai turi būti 

tinkamai “atlyginti” 

• Kadangi Jūs norite, kad žaidėjai ir 

treneriai jumis tikėtų, turite aiškiai 

atskirti sąžiningus veiksmus nuo 

nesąžiningų 
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RUNGTYNIŲ METU 

Žingsniai 

• Turi būt tikras prieš sušvilpdamas 

žingsnius 

• Neįmanoma yra suskaičiuoti, turi būti 

“jaučiama” 

• Geriau nefiksuoti keturių žingsnių 

vieną kartą, negu kelis kartus sušvilpti 

esant trims žingsniams 
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RUNGTYNIŲ METU 

Nuobaudos 

• Nuo pat pradžios parodyk aiškius signalus ko 

tu nori! 

• Pasirink tokią progresyvinę liniją kurią tu 

sugebėsi panaudoti visų rungtynių metu! 

• Rungtynių metu yra lengviau sumažinti 

nuobaudų lygmenį negu jį padidinti! 

• Už tuos pačius prasižengimus tokios pačios 

nuobaudos! 

• Nepraleisk pusiausvyros galimybės! 

• Panaudok visas priemones ir visas galimybes 

• Būk “kurčias” ir kartais priimk spontaniškai 

• Labiausiai patyrę (geriausi) teisėjai turi 

mažiau 2 min 
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RUNGTYNIŲ METU 
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RUNGTYNIŲ METU 
Pasyvus žaidimas 

Pasyvaus žaidimo formos galima pasitaikyti 

visose puolimo fazėse: 

• Kada juda kamuolys pirmyn 

• Organizuojant žaidimą 

• Užbaigiant žaidimą 

• Keičiantis daugiau žaidėjų puolime/gynyboje 

Pasyvus žaidimas daugiausia fiksuojamas kai: 

• Komanda nedaug pirmauja rungtynių pabaigoje 

• Komanda žaidžia mažumoje 

• Priešininkų komanda turi gerai organizuotą gynybą 

Pasirink tinkamą laiką ir situaciją dėl įspėjamojo gesto rodymo ir pasyvaus žaidimo fiksavimo 

Kamuolį atmušus vartininkui/vartų virpstas ar po nuobaudos besiginančiai komandai – nauja ataka 

Nieko nėra blogiau už pasyvaus žaidimo fiksavimą kai pasiekiamas įvartis 
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PASIBAIGUS RUNGTYNĖMS 
                         Analizė 

• Būk sąžiningas ir realistiškas vertinant 

rungtynes 

• Pasiimk viską ateičiai ir neslėpk kontraversijų 

• Jeigu yra galimybė pasinaudok video 

• Panaudok rungtynių 

inspektorių kaip diskusijos 

partnerį 

• Imkis iniciatyvos 

pasinaudodamas trenerių, 

žaidėjų ir kitų asmenų 

stebėjusių rungtynes 

pastebėjimais 

• Pasinaudok kolegomis 

kaip aktyviais diskusijos 

partneriais 

• Stebėjimai ne visada yra 

raktas į sėkmę, pasinaudok 

savo nuojauta, niekada 

negalvok apie balus 
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ ! 

Paruošta pagal IHF ir EHF lektorių                            

Svein Olav Øie (NOR)  
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