
Šaulių individualaus rengimo optimizavimas 
 

PROJEKTO REZULTATAI: 

1. Nustatyti Lietuvos šaulių pusiausvyros ypatumai. 

1 pav. Tiriamųjų pozos, registruojant 
posturogramą (pagal Masalskytę, 
Muckų, Skarbalių, 2002) 
Pastaba:  
I poza – suglaustos kojos ir nuleistos rankos, 
II poza – kojos pečių pločiu, rankos 
nuleistos, 
III poza – šaulio stovėsena be pistoleto, 
IV poza – šaulio stovėsena su pistoletu. 

 

 

 

 

Pusiausvyros stabilumas tirtas statinės posturografijos metodu. Naudota serijinės gamybos 

dinamografinė platforma MA–1 ir kompiuterinė įranga registruotiems signalams analizuoti. 

Tiriamiesiems ramiai stovint ant dinamografinės platformos buvo registruoti kūno bendrojo masės 

centro (KMC) šoniniai svyravimai (x kryptimi) ir svyravimai į priekį ir atgal (y kryptimi). 

Posturograma buvo analizuota įvertinus: KMC šoninio poslinkio (∆x) bei poslinkio pirmyn ir atgal 

(∆y) didžiausiąją vertę; KMC trajektorijos ilgį (s). Kūno KMC svyravimai (posturograma) buvo 

registruojami tiriamiesiems ramiai stovint ant dinamografinės platformos keturiomis pozomis (1 pav.).  

Lietuvos šaulių statistiškai reikšmingai blogesnį nei elito šaulių parengtumą apibūdina 

nepakankamos pusiausvyros (kūno masių centro nueito kelio šaulio poza su pistoletu atmerktomis 

akimis) ir sportinio rezultato atvirkštinė glaudi (r = -0,95) sąveika. 
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2. Vertinamas šaulių techninis parengtumas kompiuterine įranga su Rika Home Trainer 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nustatytas Lietuvos šaulių psichinis parengtumas. 

Priešvaržybinis nerimas buvo įvertintas pasaulyje plačiai naudojama ir Lietuvoje pritaikytomis 

metodikomis CSAI–2, arba varžybinės būsenos nerimo aprašu ir SCAT, arba varžybinio nerimo aprašu.  

 

4. Modeliavimo metodas buvo taikytas šaulių pratybų modeliams sudaryti, siekiant įvertinti 

rengimo krūvio rodiklių poveikį šaulių parengtumo kaitai.  

Nustatyti individualiai optimalūs didelio meistriškumo šaulių rengimo modeliai ir sudaryti du 

rengimo ir parengtumo metamodeliai didelio meistriškumo šauliams. 
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