
YMG-SHORTGOLFO
(Mažojo golfo) 

MOKYMO PROGRAMA



Hitta!
Mušimo lazda, 
vadinama Hitta 
ir skirta  visiems 
smūgiams iki 
ridenimo aikštelės 
atlikti

Putta!
Ridenimo lazda, vadinama Putta, 
skirta ridenamiesiems 
smūgiams atlikti

Stikka!
45 cm skersmens “Duobutė” 

Tee-mat!
Starto padeliai

Wheela!
Krepšys su ratukais, skirtas 
ShortGolfo inventoriui laikyti

Teez! 
Naudojami starto padeliuose

Ballz! net
Specialus krepšelis, skirtas 
kamuoliukams laikyti

Gotcha!
90 cm skersmens pastatomas tinklelis 
- taikinys, naudojamas ir kaip katcha 
taikinio stovas

Ballz! & mini-ballz!
Kamuoliukai, kurie yra bemaž 
tokio pat svorio kaip ir tikrieji golfo 
kamuoliukai, skrieja daugiausia 
50 metrų ir yra minkšti. Todėl su 
ShortGolfo inventoriumi galima 
žaisti ir uždarose patalpose

Katcha!
90 cm skersmens apskirtas 
taikinys

Grabba!
90 cm dvipusis taikinys Mini-stikka!

30 cm skersmens taikiniui iš lipnios 
medžiagos



ShortGolfas – tai smagus ir lengvas būdas išmokti žaisti tikrąjį golfą.
Negabaritinis inventorius yra specialiai sukurtas taip, kad žaidėjas saugiai ir smagiai 
pajustų tikrąjį golfą ir pasiektų tikrojo golfo rezultatų.
Inventoriaus komplektą sudaro keliolika lazdų ir taikinių, kurie skirti bet kurio amžiaus 
pradedantiesiems, kad išmoktų tikrojo golfo mostų ir pagrindų, pasimėgautų golfo 
žaidimais.
ShortGolfą galima žaisti praktiškai bet kur – uždarose patalpose, lauke ir ant bet kokio 
paviršiaus. Kadangi ShortGolfo kamuoliukai lekia ne itin toli, tai šis žaidimas yra dar ir 
labai saugus.

1 puslapis Įvadas

 Mokymo metodai

 Įgūdžių ugdymas

2 puslapis Pamokos planavimas

 ShortGolfo saugumas

3 puslapis Pagrindai - Suėmimas

4 puslapis Pagrindai - Pradinė padėtis

5 puslapis ShortGolfo ridenamasis smūgis

7 puslapis ShortGolfo artimasis žemas smūgis

9 puslapis ShortGolfo artimasis aukštas smūgis

11 puslapis Visas ShortGolfo smūgis

13 puslapis Ridenamasis smūgis - Pratybos ir žaidimai

15 puslapis Artimasis žemas smūgis - Pratybos ir žaidimai

17 puslapis Artimasis aukštas smūgis - Pratybos ir žaidimai

19 puslapis Visas smūgis - Pratybos ir žaidimai

Mokyklos komplektas
8 x hitta!, 7 x putta, 48 x ballz!, 1x ballz! net, 6 x t-mat!, 18 x teez!
4 x stikka!, 32 x mini-stikka!, 2 x grabba!, 2 x katcha!, 2 x gotcha!, 1 x wheela!
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YMG-ShortGolfo mokymo programa (toliau programa) sukurta mokytojams ar treneriams, 
kad perduotų golfo žaidimo techniką ir įgūdžius pradedantiesiems. ShortGolfo įranga, iš esmės 
skirta pradedantiesiems, leidžia pajusti tikrąjį golfo žaidimą, todėl šiuos įgūdžius ir reikia perduoti. Ši 
mokymo programa yra įvadas į YMG (angl. Young Masters Golf) programos Kadetų lygį.

TRENIRUOTĖ – ŽAIDIMAS – TRENIRUOTĖ – ŽAIDIMAS 

Rekomenduojamas mokymo metodas yra “Žaidimas–treniruotė–žaidimas–treniruotė”, kai po trumpo 
įvado, technikos demonstravimo ir praktikos moksleiviai lavina savo įgūdžius, žaisdami arba atlikdami 
pratimus. Žaidimo metu mokytojas stebi vaikų žaidimo technikos įgūdžius, o kitos treniruotės metu 
nurodo, ką jie darė netaisyklingai, kokių klaidų turi vengti. 

PROGRAMOS STRUKTŪRA IR PLANAVIMAS

YMG-ShortGolfo mokymo programa buvo sukurta siekiant sudaryti sąlygas mokytojui vykdyti 
programą iki 32 savaičių, įvairiomis pratybomis ir žaidimais patraukiant moksleivių dėmesį, sukeliant 
jų susidomėjimą.
Pamokų vedimo plane (Priedas A) apžvelgiamos galimos kombinacijos, o semestro planavimas 
(Priedas B) atskleidžia skirtingos trukmės programų struktūrą.

Įgūdžių ugdymas paremtas keturių golfo smūgių meistriškumu ir pagrindais. Žaidimo įgūdžiai 
ugdomi per pratybas ir žaidimus, kurie mokymosi procesą daro linksmą ir patrauklų. 

PAGRINDAI  

Sėkmingas ShortGolfo įgūdžių ugdymas, kaip ir žaidžiant tikrą golfą, reikalauja dviejų pagrindinių 
elementų – suėmimo ir stovėsenos – meistriškumo. Tai akcentuojama trenerio užrašuose, 
praktikuojama pagrindų pamokose ir pasikartojama kiekvienos naujos pamokos metu. Šių dviejų 

elementų svarba neginčijama.

Suėmimas ir stovėsena aprašomi 3 - 4 p.

KETURI GOLFO SMŪGIAI

ShortGolfe, kaip ir tikrame golfe, yra keturi pagrindiniai smūgiai – ridenimas, artimasis žemas smūgis, 
artimasis aukštas smūgis ir visas smūgis. Kiekvienam iš šių smūgių reikia skirti po keturias pamokas 
– pagrindų pamoką, taip pat antro, trečio ir ketvirto lygio pamokas. Šios kiekvieno smūgio pamokos, 
paįvairintos pratybų ir žaidimų, leidžia mokytojui vesti daug unikalių užsiėmimų.

Visą semestrą per kiekvieną pamoką turi būti lavinami įgūdžiai ir technika.

Rekomenduojama smūgių mokyti rotacijos principu – ridenimas, artimasis žemas smūgis, artimasis 
aukštas smūgis, visas smūgis, vėl ridenimas ir t.t. (žiūrėkite rekomenduojamą semestro planavimą nuo 
4 iki 32 savaičių). ShortGolfo laikrodis – pagrindinis elementas ugdant smūgiavimo įgūdžius, todėl 
taikomas visose pamokose. Keturi ShortGolfo smūgiai ir jų mokymo pamokos aprašomi:
 
 5-6 puslapiai - Ridenamasis smūgis
 7-8 puslapiai  - Artimasis žemas smūgis
 9-10 puslapiai  - Artimasis aukštas smūgis
 11-12 puslapiai  - Visas smūgis

TRENIRUOČIŲ PRATYBOS IR ŽAIDIMAI

Treniruočių pratybos ir žaidimai, skirti keturių ShortGolfo smūgių įgūdžiams tobulinti, bei jų 
pamokos aprašomi:

 13-14 puslapiai - Ridenimo žaidimai ir pratybos
 15-16 puslapiai - Artimojo žemo smūgio žaidimai ir pratybos
 17-18 puslapiai - Artimojo aukšto smūgio žaidimai ir pratybos
 19-20 puslapiai - Viso smūgio žaidimai ir pratybos

YMG-ShortGolfo mokymo programa
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Pamokos planavimas

ShortGolfas buvo kuriamas pirmiausia galvojant apie saugumą. Jo įranga yra lengva, tačiau 
stipri ir tvirta, o kamuoliukai minkšti, minimaliai sumažinantys galimybes susižeisti.
 
Tačiau treneris vis tiek privalo užtikrinti saugumą – reikalauti laikytis saugumo taisyklių.

Toliau pateikiamos taisyklės nesudaro baigtinio sąrašo, tačiau puikiai pagrindžia saugų 
žaidimą:

KLASĖS DYDIS

Paprastai klasėje mokosi 30 vaikų (vienas mokytojas), tačiau mokant žaisti 
ShortGolfą geriausia klasėje turėti 20 moksleivių.
Visi žaidimai ir pratybos parengti grupiniams užsiėmimams, tai leidžia 
maksimaliai išnaudoti ShortGolfo įrangą.

KAIP PLANUOTI PAMOKĄ 

 PAMOKOS PLANAS

 Pamoka 45 min. 60 min.

 Pristatykite pamoką ir saugumo taisykles 5 min.  5 min.

 Priminkite pagrindinius elementus     5 min. 5 min.

 Sugebėjimų lavinimo treniruotė 5 min.  5 min.

 Pratybos/žaidimas 10 min.  15 min.

 Sugebėjimų lavinimo treniruotė 5 min.  10 min.

 Pratybos/žaidimas 10 min.  15 min.

 Pamokos apibendrinimas 5 min.  5 min.

Pasirinkite, kokio mosto mokysite.
Pasirinkite atitinkamą lygį – nuo pagrindų iki ketvirtojo lygio.
Pasirinkite dvejas pratybas ir žaidimus, kuriuos atliksite pamokoje, taip pat 
užtikrinkite pamokų įvairovę ir moksleivių susidomėjimą.
Paruoškite ShortGolfo inventorių.

Užtikrinkite pakankamai erdvės visiems pratybose dalyvaujantiems 
moksleiviams.
Kiekvieną pamoką pradėkite trumpai apžvelgdami saugumo taisykles.
Parodykite, kiek reikia erdvės užsimojant mušimo lazda Hitta ir kokie gresia 
pavojai per arti stovint prie smūgiuojančiojo.
Visi smūgiai mušimo lazda Hitta turi būti atliekami nuo starto padelio (angl. 
tee- mat).
Mokydami smūgiavimo technikos, užtikrinkite saugų atstumą tarp vaikų – 
mažiausiai 2,5 m tarpus. Ir visi smūgiai turi būti atliekami ta pačia kryptimi.

Žaidžiant ShortGolfo žaidimus ir atliekant pratimus, reikia, kad:

Speciali saugumo zona būtų sudaryta naudojant raudonus kūgius  arba mini 
diskus – mažiausiai 3 m už žaidžiančiųjų.
Žaidėjai, laukiantys savo eilės, privalo stovėti šioje saugumo zonoje (3 m už 
žaidžiančiųjų). 
Vienai komandai duokite tiktai vieną lazdą.
Kai nežaidžiama, lazdos turi būti padedamos greta starto padelių (tee-mat).
Visos komandos žaidžia ta pačia kryptimi, niekada vienos priešais kitas.
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Visi keturi golfo smūgiai reikalauja atitinkamo 
pasirengimo (stovėsenos) ir lazdos suėmimo 
atitinkamam žaidimui. 
Pasirengimas, arba pradinė padėtis, visada būna toks 
pat, tačiau yra du lazdos suėmimo būdai – vienas 
pilnam smūgiui, artimajam žemam ir artimajam aukštam 
smūgiui, žaidžiamiems su mušimo lazda Hitta, ir kitas, 
skirtas ridenamajam smūgiui, žaidžiamas su ridenimo 
lazda Putta.

ShortGolfo inventoriaus lazdų rankenos turi specialią 
spalvotą žymą, skirtą mokymui palengvinti. Mušimo 
lazdos Hitta rankena turi du plokščius, spalvotai 
pažymėtus paviršius viršutinėje pusėje, kurie skirti 
mokytis suimti lazdą.  Plokščias ridenimo lazdos Putta 
rankenos paviršius skirtas sutvirtinti riešo pozicijai, 
atliekant ridenamąjį veiksmą.  
Viso mokymo proceso eigoje vartosime terminus – 
artimesnis ir tolimesnis taikiniui, kai kalbėsime apie 
rankas ir kitas kūno dalis.
Artimesnė ranka – tai ranka, esanti arčiau taikinio, o 
tolimesnė ranka – tai ranka, esanti toliau nuo taikinio 
(žr. pav.).

Abiem rankom paimkite  
mušimo lazdą Hitta – 
artimesnė ranka ant lazdos 
koto šiek tiek žemiau 
rankenos, lazdos kotas turi 
būti pasviręs 45o laipsnių 
kampu, rankena nukreipta 
į kulkšnis, o lazdos galvutė 
(žr. pav.) į išorę.

Suimkite rankeną 
artimesnės rankos pirštais 
(žr. pav.),  laikykite lazdą 
suėmę tolimesne ranka, 
nykštys ant geltonųjų žymų 
(žr. pav.).

Dabar paslinkite tolimesnę 
taikiniui ranką aukštyn, kad 
susiliestų su artimesne 
taikiniui ranka. Laikykite 
rankeną pirštais (žr. pav.) 
ir  apgaubkite artimesnės 
taikiniui rankos nykštį, 
padėdami tolimesnės 
taikiniui rankos nykštį ant 
baltų žymų (žr. pav.).

Mušimo lazda Hitta paprastai suimama pirštais, 
kad mosto metu riešas galėtų laisvai judėti.
Ridenimo lazda Putta suimama delnu, kad 
atliekant ridenimo smūgius riešas būtų tvirtas. 

PASTABA

Laikykite ridenimo lazdą 
Putta priešais save, paėmę 
tolimesnės taikiniui rankos 
plaštaka lazdos rankeną, 
lazdos kotas turi būti 
pasviręs 45o kampu, 
rankena nukreipta į kulkšnis, 
o lazdos galvutė į išorę (žr. 
pav.).

Įdėkite rankeną į artimes-
nės taikiniui rankos delną, 
suimkite pirštais taip, kad 
jūsų nykštys būtų ant 
geltonųjų žymų ir nukreip-
tas žemyn tiesiai į lazdos 
galvutę (žr. pav.).

Dabar paslinkite tolimesnį 
taikiniui delną aukštyn, 
kad susiliestų abu delnai, 
o nykštys būtų nukreiptas 
tiesiai žemyn ant baltųjų 
žymų (žr. pav.).

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.
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Pradine padetis - bendros pastabos

Kūno pasirengimo pozicija žaidžiant ShortGolfą yra tokia pat, kaip ir daugelio kitų sporto 
šakų – kojos patogiai išskėstos į šalis, keliai lengvai sulenkti, nuo klubų lengvas pasvyrimas į 
priekį.

Geriausias palyginimas – tai futbolo vartininkas, pasiruošęs atmušti kamuolį.

Pažaiskite apšilimo žaidimą PAGAUK, kad vaikai 
geriau pasirengtų.
  
Sustatykite moksleivius poromis maždaug per 3 
metrus vieną priešais kitą, jų kojos turi būti šiek tiek 
pražergtos, keliai lengvai sulenkti, kūnai nuo klubų 
šiek tiek palinkę į priekį, – t. y. vartininko stovėsena 
(žr. pav.).

Vaikai meta kamuolį vienas kitam maždaug 
juosmens aukštyje ir gaudo abiem rankomis, 
išlaikydami tokią pačią stovėseną.

Moksleiviai pasideda starto padelį 
(tee-mat) (arba tik kamuoliuką, jei tai 
ridenimas) rodykle į taikinį ir kamuoliuką 
ant laikiklio (žr. pav.).

Paskui atsistoja greta starto padelio (arba 
kamuoliuko), kūną lygiuoja lygiagrečiai su 
taikiniu, nepakeitę ankstesnės pradinės 
padėties (žr. pav.).

Kai vaikai atsistoja į pradinę padėtį ir 
taisyklingai suima mušimo lazdą Hitta, turi 
nuleisti lazdos galą (galvutę) ant padelio 
už kamuoliuko (žr. pav.).

 Jei atsistota taisyklingai, lazdos galvutės 
priekinė pusė būna nukreipta į taikinį, o 
kūnas stovi lygiagrečiai su taikinio linija 
(žr. pav.).

Pasirengimo pozicija su ridenimo lazda 
Putta yra tokia pat, kaip ir su mušimo 
lazda Hitta, tik nenaudojamas starto 
padelis – kamuoliukas tiesiog padedamas 
ant žemės.

Kai moksleiviai jau patogiai jaučiasi tokioje pozicijoje, galite juos pamokyti ShortGolfo 
PRADINĖS padėties.

PASTABA

Čia nieko nesakoma, kiek plačiai praskėstos į šalis 
turėtų būti mokinių kojos. Tai bus nurodyta atskirai 
kiekvieno smūgio aprašymo skyriuje.

1. 

2.

3.

4.

5.
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Žaidžiamas su ridenimo lazda Putta.

Smūgio tikslas – įridenti kamuoliuką į duobutę, ridenant jį žeme duobutės Stikka link.

Tai vienintelis smūgis ShortGolfo žaidime, kai nenaudojamas starto padelis.

Tobulas ShortGolfo ridenamasis smūgis – tvirtais riešais atliktas švytuojamasis judesys 
nuo 7 iki 5 valandos pagal ShortGolfo laikrodį (Diagrama ir nuotrauka).

Moksleiviai padeda kamuoliuką ant 
grindų ar žemės.

Moksleiviai atsistoja greta kamuoliuko 
ir užima pradinę padėtį prasižergę 
maždaug 30 cm (žr. pav.).

Paskui moksleiviai nuleidžia ridenimo 
lazdą Putta, jos galvutės priekinę dalį 
padėdami tiesiai už kamuoliuko.

Ridenamasis smūgis atliekamas tvirtais 
riešais. Ridenimo lazda Putta užsimojama 
tiesiai atgal iki 7 valandos ir mojama 
taikinio link iki 5 valandos.

Parinkite du pagrindinių įgūdžių pratimus 
arba žaidimus, padedančius išmokti šių 
judesių.

Iš pradžių moksleiviai gali per daug užsimoti lazda atgal ir sustabdyti mostą tik pamušę 
kamuoliuką.
Sėkmės paslaptis – švytuojamasis judesys pirmyn ir atgal.
Vaikai geriau tai gali pajusti tiesiog ridendami kamuoliuką ranka taikinio link.
Kamuoliuko nuskriejamas atstumas smūgiuojant ridenimo lazda labiau priklauso nuo lazdos 
galvutės pagreičio smūgiavimo zonoje nei nuo paties smūgio.

STEBĖKITE TECHNIKĄ

1.

2.

3.

4.

5.
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neteisingai

Išmokti lygiuoti kūną – pečius, klubus ir pėdas  
lygiagrečiai su taikinio linija (žr. pav.).

Tęsti mostą link taikinio – kaip pastebėta, daugelis 
moksleivių užsimoja atgal iki 8 ir sustoja ties 6 
valanda (nes toj vietoj jie pamuša kamuoliuką), 
o ne moja nuo 7 iki 5 valandos, kai gali smogti 
taisyklingą ridenamąjį smūgį taikinio link (žr. pav.).

Pasirinkite du pirmojo lygio pratimus ir žaidimus, 
kad moksleiviai įgytų šių įgūdžių.

Prieš toliau mokydamiesi, moksleiviai turi įgyti žinių ir išmokti kontroliuoti pagrindinius elementus – suėmimą, pradinę padėtį ir 7–5 valandos mostą.

Rankų ir delnų atpalaidavimas – daugelis 
moksleivių lazdą suima labai kietai, stipriai 
įtempdami rankas, o tai neleidžia sklandžiai 
atlikti mosto. Reikalaukite tvirtai suimti lazdą 
atpalaiduotomis rankomis.

Išmokyti užsimoti atgal tvirtais riešais gali 
užtrukti, bet tai labai svarbu norint kontroliuoti 
smūgį.

Pasirinkite du antrojo lygio pratimus ir žaidimus, 
kad moksleiviai įgytų šių įgūdžių.

Prieš pradedant trečiojo lygio pamoką, reikia, kad 
moksleiviai jau būtų gerai išmokę ir įvaldę pirmojo ir 
antrojo lygio pamokose dėstomus dalykus.

Šios pamokos akcentai:

Šios pamokos akcentai: Šios pamokos akcentai:

Išlaikyti tvirtų riešų mostą pirmyn ir atgal. Tai gana 
sunku moksleiviams, nes jie norės pasukti visą kūną 
taikinio link ir kartu pasuks ir riešus.

Išlaikyti taisyklingą kūno ir galvos kampą 
pamušus kamuoliuką (žr. pav.).

Pasirinkite du pratimus ir žaidimus, kad 
moksleiviai įgytų šių įgūdžių.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Žaidžiamas su mušimo lazda Hitta, pradedamas nuo starto padelio Tee-mat. Artimasis 
žemas smūgis naudojamas norint lengvai kilstelėti kamuoliuką ir numušti jį į ridenimo 
aikštelę, kur jis bus ridenamas į duobutę (taikinio Stikka link).

Mušama tvirtais riešais, panašiai kaip atliekant ridenamąjį smūgį, tik nuo 8 valandos iki 
4 valandos pagal ShortGolfo laikrodį.

Kamuoliuko nuskriejamas atstumas atlikus artimąjį žemą smūgį  kontroliuojamas didinant lazdos 
galvutės pagreitį, o ne ilginant patį mostą.
Moksleiviai gali „spustelėti” lazdą riešais, norėdami pakelti kamuoliuką į orą.
Atlikite “Viena koja klausia” pratybas, kurios padės įgyti šių gebėjimų. 

STEBĖKITE TECHNIKĄ

Moksleiviai pasideda starto padelį Tee-
mat, rodykles nukreipia taikinio link, o 
kamuoliuką padeda ant starto padelio 
laikiklio.

Moksleiviai atsistoja greta padelio į pradinę 
padėtį, tačiau suglaustomis kojomis (žr. 
pav.).

Artimesnė taikiniui pėda pastatoma 30 
cm iki taikinio, o tolimesnė koja apie 10 cm 
toliau nuo taikinio  (žr. pav.).

Artimasis žemas smūgis atliekamas tvirtais 
riešais ir panašiai kaip ridenimo mostas, 
– mojama nuo 8 iki 4 valandos pagal 
ShortGolfo laikrodį, mušimo lazda Hitta 
lengvai kilstelint kamuoliuką į orą (žr. pav.).

Kamuoliukas skries ore maždaug 30% viso 
kelio, o likusius 70% riedės žeme taikinio 
link.

Pasirinkite du artimojo žemo smūgio 
žaidimus ir pratybas, skirtas tobulinti šiems 
sugebėjimams

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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neteisingai

Kūno lygiavimas – pečiai, klubai ir pėdos 
lygiagretūs su taikinio linija. Daugelis moksleivių, 
atlikdami pratybas ir žaidimus, nekreipia dėmesio 
į kūno lygiavimą, todėl labai svarbu nuolat tikrinti 
kūno pusiausvyrą, nes neįmanoma tobulinti 
technikos, netaisyklingai lygiuojant kūną.

Laikant lazdos galvutę kuo žemiau, reikia 
brūkštelėti per starto padelį, kadangi mojama į 
priekį iki 4 valandos. Daugelis vaikų, norėdami 
aukščiau išmušti kamuoliuką, stipriau mos lazda ir 
sustos toliau už 4 valandos (žr. pav.).

Pasirinkite du šio lygio artimojo žemo smūgio 
žaidimus ir pratybas, skirtas tobulinti įgūdžiams.

Atliekant smūgį rankos ir delnai atpalaiduojami. 
Reikalaukite tvirtai (bet ne per stipriai) suimti lazdą 
atpalaiduotomis rankomis. Tai leis atlikti sklandų 
mostą. Rankų ir delnų įtampa lemia per stiprų 
kūno judėjimą, todėl gana sunku išlaikyti kūno 
pasvyrimo kampą.

Išlaikykite kūno pasvyrimo virš kamuoliuko kampą 
viso mosto metu. Kūno pasvyrimo kampas, 
nustatytas pasirengimo pozicijoje, turi išlikti 
nepakitęs viso artimojo žemo smūgio metu, – tada 
bus pasiekta gerų rezultatų (žr. pav.).

Pasirinkite du šio lygio žaidimus ir pratybas, skirtas 
tobulinti įgūdžiams.

Tvirtų riešų išlaikymas mosto metu. Kaip buvo minėta 
pirmojo lygio pamokoje, moksleiviai, norėdami 
aukščiau pakelti kamuoliuką, smūgiuodami atlieka 
tarsi “sėmimo samčiu” judesį, t. y. neišlaiko tvirtų riešų, 
todėl gali pakelti kamuoliuką į orą (žr. pav.).

Keisdami smūgio greitį, numuša kamuoliuką 
skirtingais nuotoliais.

Pasirinkite du šio lygio žaidimus ir pratybas, skirtas 
tobulinti įgūdžiams. 

Prieš tęsdami pirmojo ir antrojo lygio pamokas, moksleiviai turi būti gerai įvaldę pagrindų pamokoje įgytą techniką.

Šios pamokos akcentai: Prieš pradedant moksleivius mokyti naujų technikų, 
reikia, kad jie būtų gerai įvaldę ankstesnėse pamokose 
išmoktas žaidimo technikas.

Šios pamokos akcentai:

Šios pamokos akcentai:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



9

2 3

4

clock face

1

5

2

4

10

11

8

7
6

39

12

clock face

1

5

2

4

10

11

8

7
6

39

12

Žaidžiamas su mušimo lazda Hitta, pradedamas nuo starto padelio Tee-mat. Artimasis 
aukštas smūgis – tai labai tikslus smūgis, kuriuo kamuoliukas pakeliamas aukščiau nei 
atliekant artimąjį žemą smūgį, taip pat skirtas mušti kamuoliukui aukštyn į orą, kad jis 
pasiektų ridenimo aikštelę, švelniai nusileistų ir greitai sustotų (Diagrama ir nuotrauka).

Mojant atgal pasukami riešai, o mostas atliekamas nuo 9 iki 3 valandos pagal 
ShortGolfo laikrodį.

Tai turi būti labai tikslus, o ne jėgos reikalaujantis smūgis – jėgos reikės tik atliekant pilną ShortGolfo 
smūgį, t. y. kontroliuojant mostą.
Moksleiviai įgūdžių įgys palengva, kai išmoks kontroliuoti mosto greitį ir leis kūnui suktis, 80% 
svorio perkeldami ant artimesnės taikiniui kojos.

STEBĖKITE TECHNIKĄ

Moksleiviai pasideda starto padelį Tee-mat, 
rodykles nukreipia taikinio link,  kamuoliuką 
padeda ant starto padelio laikiklio.

Prasižergiama maždaug 40 cm, kamuoliukas 
turi būti priešais ties stovėsenos viduriu.

Artimasis aukštas smūgis atliekamas 
užsimojant atgal (rankos iki  9 valandos pagal 
ShortGolfo laikrodį), o riešas sulenkiamas 
vertikaliai taip, kad lazdos galvutė būtų ties 
11 valanda pagal ShortGolfo laikrodį (žr. 
pav.). Artimesnė taikiniui ranka turi išlikti tiesi, 
tolimesnė sulenkta.

Smūgis atliekamas mojant į priekį mušimo 
lazda iki 3 valandos pagal ShortGolfo laikrodį. 
Leiskite kūnui lengvai suktis ant artimesnės 
taikiniui kojos, išlaikant tvirtus riešus (žr. pav.).

Kamuoliukas maždaug 80% visos trajektorijos 
skries ore, likusius 20% kelio riedės žeme 
taikinio link.

Parinkite dvejas artimojo aukšto smūgio 
pratybas ir žaidimus, skirtus tobulinti šiems 
įgūdžiams.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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neteisingai

Kūno lygiavimas – pečiai, klubai ir pėdos 
lygiagretūs su taikinio linija.

Riešo kontroliavimas užsimojant atgal. Mojama 
atgal, ranka ties 9 valanda, riešas sulenkiamas 
taip, kad lazdos kotas būtų vertikalus, o galvutė 
ties 11 valanda.  Šis judesys reikalauja daug 
treniruočių, bet yra svarbiausias artimojo aukšto 
ir pilno smūgių elementas. Kad stovėsena būtų 
taisyklinga, artimesnė taikiniui ranka turi likti tiesi, 
o tolimesnė sulenkta (žr. pav.).

Parinkite dvejas pirmojo lygio pamokų pratybas ir 
žaidimus, skirtus tobulinti šiems įgūdžiams.

Prieš tęsiant tolimesnes pamokas, būtina, kad moksleiviai išmoktų artimojo aukšto smūgio pagrindų, o ypač pasukti riešą užsimojant atgal.

Rankos ir delnai viso mosto metu turi būti 
atpalaiduoti. Atliekant ridenamąjį ir artimąjį žemą 
smūgius tai buvo irgi svarbu, tačiau atliekant šį kur 
kas ilgesnį mostą, tai ypač svarbu.

Atliekant mostą ir leidžiant lazdą žemyn reikia 
lazdos galvute brūkštelėti per starto padelį t-mat. 
Kadangi šio artimojo aukšto smūgio tikslas – 
kamuoliuką pakelti kuo aukščiau, tikėtina, kad 
moksleiviai klys atlikdami „sėmimo samčiu“ judesį, 
kaip ir smūgiuodami artimąjį žemą smūgį.

Parinkite dvejas antrojo lygio pamokų pratybas ir 
žaidimus, skirtus tobulinti šiems įgūdžiams.

Sklandi mosto pabaiga. Leiskite mostą pabaigti, kai 
lazda atmojama iki 3 valandos pagal ShortGolfo 
laikrodį, kūnas turi lengvai suktis ant artimesnės 
taikiniui kojos, mosto pabaigoje ant jos perkeliant  
80% kūno svorio, pečiai ir klubai turi būti atsukti į 
taikinio pusę (žr. pav.).

Mosto pabaigoje riešai turi likti tvirti, o lazdos 
galvutė būti ties 3 valanda pagal ShortGolfo 
laikrodį. Esminis dalykas čia tas, kad tokią 
poziciją reikia išlaikyti norint taisyklingai numušti 
kamuoliuką.

Parinkite dvejas pratybas ir žaidimus, skirtus tobulinti 
šiems įgūdžiams.

Šios pamokos akcentai:
Prieš tęsiant tolimesnes pamokas, būtina, kad moks-
leiviai išmoktų artimojo aukšto smūgio įgūdžių, kurių 
mokėsi pirmojo ir antrojo lygių pamokose.

Šios pamokos akcentai:

Šios pamokos akcentai:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



11

1 2

6

clock face

1

5

2

4

10

11

8

7
6

39

12

clock face

1

5

2

4

10

11

8

7
6

39

12
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Žaidžiamas su mušimo lazda Hitta ir pradedamas nuo starto padelio. Visas smūgis yra 
jėgos smūgis, naudojamas norint numušti kamuoliuką kaip įmanoma toliau taikinio link.

Visas smūgis – tai išplėstas artimasis aukštas smūgis. Skirtumas tik tas, kad riešai pasukami 
tiek užsimojus atgal, tiek ir mosto eigoje nuo 10 iki 2 valandos pagal ShortGolfo laikrodį.

Moksleiviai pasideda starto padelį, rodykles 
nukreipia taikinio link, kamuoliuką padeda ant 
starto padelio laikiklio (žr. pav.).
 
Pėdos pečių plotyje, kamuoliukas priešais ties 
stovėsenos viduriu (žr. pav.).

Pilnas smūgis atliekamas darant mostą atgal, 
kol rankos atsiduria ties 10 valanda pagal 
ShortGolfo laikrodį, riešai pasukami taip, kad 
lazdos kotas būtų šiek tiek pasviręs, o lazdos 
galvutė būtų už 12 valandos. 

Artimesnė taikiniui ranka išlieka tiesi, o tolimesnė 
sulenkta.

Smūgis atliekamas laisvai mojant lazdą Hitta 
artimesne taikiniui ranka. Plaštaka ir ranka 
sukamos, mojama iki 2 valandos pagal 
ShortGolfo laikrodį.

Tolimesnė taikiniui ranka lieka ištiesta, o artimesnė 
sulenkta, riešai palenkti taip, kad lazdos kotas 
būtų šiek tiek pasviręs, o lazdos galvutė truputį 
toliau nei 12 valanda pagal ShortGolfo laikrodį 
(žr. pav.).

Parinkite dvejas viso smūgio pratybas ir žaidimus 
šiems įgūdžiams tobulinti.
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Kūno lygiavimas – pečiai, klubai ir pėdos 
lygiagretūs su taikinio linija, atpalaiduotos rankos 
ir tvirtai (bet ne per stipriai) suimta lazda. Svarbūs 
kiekvienam ShortGolfo smūgiui šie elementai yra 
sėkmingo žaidimo pagrindas.

Tiesios rankos su pasuktais riešais. Mojant atgal 
artimesnė taikiniui ranka lieka tiesi, tolimesnė 
sulenkiama, jos riešas pasukamas 90%; mosto 
metu tolimesnė taikiniui ranka tiesinama, 
artimesnė sukama, o jos riešas pasukamas 90%. 
Šie judesiai leidžia darant mostą nenaudoti daug 
jėgos, bet numušti kamuoliuką toli.

Parinkite du pirmojo lygio žaidimus ir pratybas 
lavinti šiems įgūdžiams. 

Esminis dalykas atliekant visą smūgį – kūną reikia sukti ant artimesnės taikiniui kojos.  Moksleiviai gerai pajus šį judesį, atlikdami „Rankos paspaudimo” pratybas.

Išlaikyti kūno pasvyrimo virš kamuoliuko kampą.  
Norint pasiekti tam tikrų rezultatų, kūno pasvyrimo 
kampas pasirengimo padėtyje turi išlikti pastovus 
beveik viso smūgio metu. Tik mosto pabaigoje, 
kai baigiamas sukti kūnas ir išlaikoma mosto 
pusiausvyra, atsitiesiama (žr. pav.).

Lazdos galvute mojama žemyn. Kartu su ilgu ir 
galingu pilnuoju smūgiu reikia susikoncentruoti, 
kad lazdos galvute mojant žemyn būtų 
perbraukiama per starto padelį Tee -mat, taip 
pakeliant kamuoliuką į orą.

Parinkite du antrojo lygio žaidimus ir pratybas 
lavinti šiems įgūdžiams.   

Sukami delnai, rankos ir kūnas. Atsistojus į taisyklingą 
pradinę padėtį ir užsimojus atgal, kai rankos yra ties 
10 valanda, artimesnė taikiniui ranka lieka tiesi, riešas 
pasuktas, mostas atliekamas leidžiant artimesnę 
taikiniui ranką žemyn. Ranka ir kūnas sukasi kartu, 
atlikdami tiesų ir stiprų smūgį. Jei kūnas sukamas, o 
rankos ir delnai ne, kamuoliukas skries į dešinę nuo 
taikinio.  Jei bus sukami delnai ir rankos, o kūnas ne, 
kamuoliukas skries į kairę nuo taikinio. 

Kūno pusiausvyra mosto pabaigoje. Mosto pabaigos 
stovėsena buvo aprašyta ankstesnėse pamokose, 
tačiau šioje pamokoje reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
ši padėtis būtų pasiekiama išlaikant kūno pusiausvyrą 
ir jėgos kontrolę viso mosto metu.

Kamuoliukas lekia toli, jei mušamas taisyklingai, o ne 
tik stipriai. Parinkite du žaidimus ir pratybas šiems 
įgūdžiams tobulinti.

Visas Shortgolfo smugis - igudziu tobulinimas

Šios pamokos akcentai:
Prieš tęsiant tolimesnes pamokas, būtina, kad moksleiviai 
išmoktų viso smūgio pagrindų ir technikų, dėstytų pirmojo 
ir antrojo lygio pamokose. Šios pamokos akcentai:

Šios pamokos akcentai:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Padėkite kamuoliuką 50 cm 
nuo „duobutės” taikinio (toliau 
duobutė). Atlikite ridenamąjį 
mostą link duobutės, tačiau visiškai 
nejudinkite galvos, kol neišgirsite, 
kaip kamuoliukas „įkrenta” į 
duobutę.
Norėdami pasunkinti užduotį, 
didinkite kamuoliuko atstumą iki 
duobutės (žr. pav.).

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Horizontalus taikinys Garbba, ridenimo lazda Putta, 
kamuoliukai,  kūgiai.
Schema: Padėkite horizontalų taikinį Garbba per 2 m nuo mokinių.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas   
 komandos narys.
 Žaidėjai ridena 3 kamuoliukus horizontalaus Garbba taikinio link. 
 Taškai skaičiuojami, kai kamuoliukas prilimpa prie Garbba taikinio.
 Žaidėjas surenka kamuoliukus nuo taikinio, skaičiuoja taškus,   
 paskui perduoda ridenimo lazdą ir kamuoliukus kitam žaidėjui.   
 Kad taškai būtų įskaityti, kamuoliukas turi prilipti prie taikinio.
 Kai sužaidžia visi komandos nariai, komanda, surinkusi daugiausia   
 taškų, tampa nugalėtoja.

Įgūdžių lavinimas:

1.   Iš pradžių padėkite horizontalų Garbba taikinį už 2 m. Kai   
     moksleiviai įgunda, taikinys statomas už  4 m, 6 m ir toliau.

2. Nustatykite kiekvienam žaidėjui konkretų taškų skaičių, pvz.,   
     80 taškų. Jų rezultatai bus įskaitomi komandai tik tuo atveju,   
     jei viršys nurodytą taškų skaičių. 

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: „Duobutė”, ridenimo lazda, kamuoliukai,  kūgiai.
Schema: Padėkite „duobutės” taikinį per 5 m nuo mokinių.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas  
 komandos narys.
 Žaidėjai ridena kamuoliuką tol, kol jis pataiko į „duobutę“.  
 Sumuojamas ridenamųjų smūgių skaičius.
 Tada žaidėjas paima kamuoliuką ir kartu su ridenimo lazda  
 perduoda kitam.
 Kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi mažiausiai smūgių atlikęs  
 žaidėjas.

Įgūdžių lavinimas:

v

Pradėkite žaisti, „duobutės“ taikinį pastatę per 5 m nuo mokinių.                                                       
Vėliau taikinį statykite vis toliau – 10 m, 15 m ir daugiau, kad 
pasunkintumėte užduotį.

Naudokite Mini diskų taikinius, norėdami sukurti kliūtis –     
„bunkerius”, kuriuos reikėtų aplenkti.

1. 

2.
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Padėkite 4 kamuoliukus (6 arba 8 
užduočiai pasunkinti) į eilę 50 cm 
(1 m arba 2 m užduočiai pasunkinti) 
atstumu nuo duobutės. Ridenkite 
arčiausią kamuoliuką į duobutę, 
paskui iš eilės – „linija atgal” – 
likusius kamuoliukus, kol visi įkris į 
duobutę. Jei nors vieno kamuoliuko 
nepataikėte įridenti, turite viską 
pradėti iš naujo (žr. pav.).

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Ridenimo lazda Putta, kamuoliukai, mini diskai (arba 
kūgiai). 
Schema: Mini diskais sukurkite 3 taškų zonas (5 taškų, 10 taškų, 
15 taškų) 1,5 m plotyje. Pradėkite pastatydami taikinius per 3 m nuo 
mokinių.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas   
 komandos narys.
        Žaidėjai ridena tris kamuoliukus į taškų zonas. Suskaičiavus gautus   
        taškus, kamuoliukai ir lazdos perduodami kitam žaidėjui.
        Kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi komanda, surinkusi   
        daugiausia taškų.
Įgūdžių lavinimas:
1. Pradėkite žaisti, taškų zonas formuodami 1,5 m atstumu vieną nuo   
 kitos. Norėdami pasunkinti užduotį, sumažinkite šį atstumą iki 1 m.
2.     Įterpkite „užribio“ zonas tarp taškų zonų, skirkite baudos taškus už            
         pataikymą į šias „užribio“ zonas.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Mini diskai, ridenimo lazda, kamuoliukai, kūgiai.
Schema: Ant žemės per 3 m nuo mokinių išdėliokite kaip galima 
daugiau Mini diskų taikinių.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas  
 komandos narys. Žaidėjai gali atlikti tik po vieną ridenamąjį  
 smūgį Mini diskų taikinių link.
        Jei kamuoliukas prilimpa prie taikinio, taikinį gali pasiimti   
        komanda, o žaidėjas ridenimo lazdą ir kamuoliuką perduoda  
        kitam moksleiviui.
 Jei kamuoliukas neprilimpa prie Mini disko taikinio, kamuoliukas  
 paimamas, atnešamas atgal ir kartu su ridenimo lazda   
 perduodamas kitam žaidėjui. 
 Žaidimas baigiamas, kai būna surinkti visi Mini diskų taikiniai.
 Laimi daugiausia Mini diskų taikinių surinkusi komanda. 
Įgūdžių lavinimas:
1.  Kiekvienam diskui skirkite tam tikrą skaičių taškų. Laimės ta  
     komanda, kuri pasibaigus žaidimui bus surinkusi daugiausia  
     taškų.
2. Paskirkite komandoms skirtingų spalvų Mini diskų taikinius.  
     Komanda turi surinkti tik savo spalvos diskus. Komanda,   
     pirmoji surinkusi visus savo spalvos diskus, bus laimėtoja.

v

„Karsti smugiai“
v -
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Atsistokite į pradinę padėtį 
artimajam žemam smūgiui, 
paskui pakelkite tolimesnę 
taikiniui koją, kad liktumėte 
stovėti tik ant artimesnės taikiniui 
kojos (žr. pav.).

Šitaip stovėdami atlikite keletą 
artimųjų žemų smūgių.

Tai padės vaikams išmokti du 
svarbius šio smūgio elementus 
– laikyti lazdos galvutę į priekį ir 
išlaikyti pusiausvyrą balansuojant 
ant artimesnės taikiniui kojos.

Norėdami pasunkinti pratybų 
užduotį, pridėkite „duobutės“ 
taikinį ir nurodykite, kaip 
smūgiuoti.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Horizontalus taikinys Garbba, mušimo lazda, starto padelis Tee-
mat, kamuoliukai, kūgiai.
Schema: Padėkite horizontalų Garbba taikinį per 3 m nuo starto padelio.
Taisyklės:Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas   
 komandos narys.
 Žaidėjai atlieka artimuosius žemus smūgius su 3 kamuoliukais   
 nuo starto padelių link horizontalaus Garbba taikinio.
 Taškai skaičiuojami kamuoliukui prilipus prie Garbba taikinio.
 Žaidėjas surenka savo kamuoliukus, prilipusius prie Garbba   
 taikinio, suskaičiuoja taškus, paskui perduoda kamuoliukus ir                         
 lazdą kitam komandos žaidėjui. 
 Kad būtų įskaitomi taškai, kamuoliukai turi prilipti prie taikinio.
        Kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi komanda, surinkusi   
        daugiausia taškų.
Įgūdžių lavinimas:

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikiniai-diskai Mini-stikka, mušimo lazda Hitta, starto padeliai 
Tee-mat, kamuoliukai, kūgiai.
Schema: Per 4 metrus nuo starto padelio ant žemės išdėliokite kiek galima 
daugiau Mini-diskų taikinių.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas            
komandos narys.
          Žaidėjai atlieka po vieną artimąjį žemą smūgį taikinių link.
          Jei kamuoliukas prilimpa prie Mini-disko taikinio, šis taikinys  
          paimamas ir atiduodamas komandai, o mušimo lazda ir kamuoliukas  
          perduodami kitam žaidėjui.
          Jei kamuoliukas nuskrieja neprilipęs prie Mini-disko taikinio, tada             
          žaidėjas turi paimti kamuoliuką ir kartu su mušimo lazda perduoti  
          kitam žaidėjui. Žaidimas baigiamas, kai surenkami visi taikiniai. Laimi  
          komanda, surinkusi daugiausia Mini-diskų taikinių.
Įgūdžių lavinimas:

Pradėkite, Grabba taikinį pastatydami 3 metrų atstumu nuo moksleivių. Kai jie 
įgus, taikinį galima nutolinti iki 5 metrų, 7 metrų ar daugiau.
Surikiuokite keletą taikinių Mini-stikka tarp starto padelio ir horizontalaus 
Grabba taikinio, kad žaidėjai atliktų artimąjį žemą smūgį virš jų.
Nustatykite kiekvienam žaidėjui konkrečią taškų sumą, pvz., 80 taškų. Jų taškai 
bus įskaitomi komandai tada, jei žaidėjas pasieks nurodytą skaičių taškų.

1. 

2.

3.

Išdėliokite 2 m atstumu priešais starto padelį keletą kūgių (arba mėlynos 
spalvos Mini-diskų), per kuriuos žaidėjas turi permušti kamuoliuką.
Paskirkite diskams-taikiniams skirtingus taškų skaičius, kad laimėtų ta 
komanda, kuri žaidimo pabaigoje bus surinkusi daugiausia taškų.
Kiekvienai komandai paskirkite skirtingos spalvos Mini-diskų taikinius. 
Komanda turi surinkti tik savo spalvos taikinius. Laimi ta komanda, kuri 
pirmoji surenka visus savo spalvos taikinius.

1. 

2.

3.
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Padėkite Katcha taikinį 2 m 
atstumu nuo starto padelio ir 
treniruokitės mušti artimąjį žemą 
smūgį, taikydamiesi virš taikinio į 10 
taškų zoną (žr. pav.).

Sunkindami užduotį, parinkite 
taikiniui vis kitas zonas – žemesniąją 
20 taškų zoną, 50 taškų zoną, 
aukštesniąją 20 taškų zoną, paskui 
didinkite atstumą nuo starto 
padelio iki taikinio toliausiai iki 3 m.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Apskritas Katcha taikinys, apskritas Gotcha taikinys, 
mušimo lazda Hitta, starto padelis Tee-mat ir kamuoliukai.
Schema: Ant taikinio Gotcha, kuris pastatomas per 2 metrus nuo 
starto padelio, uždedamas Katcha taikinys.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas   
 komandos narys.
        Žaidėjas atlieka 3 artimuosius žemus smūgius, suskaičiuoja taškus,  
        surenka kamuoliukus ir kartu su mušimo lazda perduoda kitam   
        žaidėjui.
        Kad taškai būtų įskaitomi, kamuoliukai turi nukristi (ne pririedėti) ant  
        taikinio.
        Kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi komanda, surinkusi   
        daugiausia taškų.
Įgūdžių lavinimas:

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Mini-diskai, starto padeliai Tee-mat, mušimo lazda Hitta, 
kamuoliukai.
Schema: Sudarykite tris spalvotas kliūtis iš diskų Mini-diskų, 
išdėliodami juos 2 metrų atstumu vieną nuo kito ir 2 metrų atstumu 
nuo starto padelio. 
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas  
 komandos narys.
        Žaidėjai vienas paskui kitą bando įveikti kliūtis.
        Kliūtis reikia įveikti iš eilės – pirmą kliūtį, paskui antrą kliūtį ir t. t.  
                Kamuoliukas turi perlėkti per kliūtį, tačiau nusileisti nepasiekęs  
        kitos kliūties. Jei nepasiseka, žaidėjai bando iš eilės, kol kam  
        nors pavyksta tai padaryti. Tada kitas žaidėjas jau bando įveikti  
        tolesnę kliūtį.
        Po kiekvieno smūgio žaidėjas paima kamuoliuką ir kartu su  
        mušimo lazda perduodą jį kitam.
        Komanda, pirmoji įveikusi visas kliūtis, tampa nugalėtoja.
Įgūdžių lavinimas:

1.    Pridėkite daugiau kliūčių.
2.   Sumažinkite atstumą tarp kliūčių iki 1,5 m arba net iki 1 m.

Padėkite Katcha taikinį ant žemės, o priešais starto padelį 
išdėliokite keletą mėlynų Mini-diksų arba kūgių. Moksleivių muštas 
kamuoliukas turi praskrieti virš šios kliūčių eilės.
Pradėkite žaisti, taikinį pastatydami 2 metrų atstumu, vėliau 
didindami atstumą iki 3, 4 ir daugiau metrų.

1. 

2.
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Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Mini-diskai, mušimo lazda Hitta, starto padelis Tee-mat, 
kamuoliukai, kūgiai.
Schema: Išdėliokite 2 eiles mėlynų kūgių arba diskų (upę) 6 metrų ir 10 
metrų atstumu iki starto padelio.
Išdėliokite spalvotus Mini-diskus tarp šių dviejų mėlynų linijų.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik   
 vienas komandos narys. Žaidėjai turi atlikti po tris artimuosius   
 aukštus smūgius ir pataikyti kamuoliuką ant spalvotų Mini-  
 diskų taikinių, esančių tarp dviejų mėlynų linijų.
 5 taškai skiriami, jei kamuoliukas nusileidžia „saloje”, 10 taškų,   
 jei kamuoliukas nusileidžia „saloje” ant Mini-disko taikinio.
 Jei kamuoliukas prilimpa prie Mini-disko, pastarasis    
 paimamas ir perduodamas komandai, sumuojami taškai, visi   
               kamuoliukai surenkami ir kartu su mušimo lazda Hitta   
 perduodami kitam žaidėjui.
               Žaidimas baigiamas, kai surenkami visi diskai. Laimi komanda,  
               surinkusi daugiausia taškų.
Įgūdžių lavinimas:

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikinys-duobutė Stikka, Mini-diskai (arba kūgiai), starto 
padeliai, mušimo lazda ir kamuoliukai.
Schema: Naudodami Mini-diskus ir taikinį-duobutę Stikka viduryje, 
sukurkite 3 „ridenimo aikšteles”  10 metrų, 15 metrų ir 20 metrų 
atstumu nuo starto padelio.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į 3 komandas; vienu metu žaidžia tik vienas  
 komandos narys. 

        Žaidėjai atlieka po 3 smūgius ir turi pataikyti į „ridenimo aikštelę”  
          tiesiai nuo starto padelio. 
 10 taškų gauna, jei kamuoliukas nukrinta ant „ridenimo aikštelės”,  
 50 taškų, jei prilimpa prie taikinio-duobutės Stikka.

        Kai sužaidžia visi nariai, komanda eina prie kito starto padelio.

        Laimi komanda, po visų trijų žaidimų skirtingose „ridenimo  
        aikštelėse” surinkusi daugiausia taškų.

Įgūdžių lavinimas:
1. Sumažinkite „ridenimo aikštelės” taikinių-diskų skaičių.

Šios pratybos padės geriau suvokti 
kamuoliuko skriejimo trajektoriją, 
kurios reikia norint atlikti sėkmingą 
artimąjį aukštą smūgį.
Moksleiviai dirba poromis.
Padėkite apskritą Katcha taikinį ant 
žemės.
Vienas partneris turi stovėti 4 metrų 
atstumu nuo taikinio, o kitas – 2 metrų 
atstumu.
Pratimo tikslas – kamuoliuką mušti 
taip, kad jis skrietų virš partnerio, o 
nukristų tiesiai ant Katcha taikinio.
Kiekvienas moksleivis muša po tris 
kamuoliukus, paskui keičiasi vietomis 
su partneriu. Mostas turi būti nuo 9 iki 
3 valandos.
Norėdami pasunkinti užduotį, pasta-
tykite moksleivius toliau nuo taikinio, 
tačiau jų porininkai vis tiek turi stovėti 
2 metrų atstumu iki taikinio.

Sumažinkite atstumą tarp mėlynųjų linijų (upė) nuo 4 iki 3 metrų.
Kiekvienai komandai priskirkite skirtingos spalvos Mini-diskus. 
Kiekviena komanda turi surinkti savo spalvos diskus.

1. 
2.
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Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Apskritasis Katcha taikinys, Mini-diskai (arba kūgiai), 
mušimo lazda Hitta, starto padelis, kamuoliukai.
Schema: 10 metrų nuo starto padelio ant žemės padėkite apskritąjį 
Katcha taikinį.
5 metrų spinduliu aplink Katcha taikinį ratu išdėliokite Mini-diskus.
Taisyklės:Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik  
 

Įgūdžių lavinimas:
1. Sumažinkite apskritimo spindulį nuo 4 iki 3 metrų.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikinys-duobutė Stikka, Mini-diskai, starto padeliai Tee-
mat, mušimo lazda Hitta, kamuoliukai.
Schema: Naudodami Mini-diskus, suformuokite „ridenimo aikštelę”, 
kurią 20 metrų atstumu saugotų „bunkeris”, sudarytas iš geltonų Mini-
diskų ir „ežeras“, padarytas iš mėlynų Mini-diskų.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas 

Įgūdžių lavinimas:
1.   Sumažinkite „ridenimo aikštelės” taikinių-diskų skaičių.
2.  Padidinkite „kliūčių” skaičių.

Pratybos skirtos išmokyti vaikus 
taisyklingai laikyti lazdą ir veikti 
ranka, riešu ir pačiu kūnu.

Taisyklingai suimkite mušimo lazdos 
Hitta rankeną, atsistokite į pradinę 
padėtį, paskui atitraukite artimesnę 
taikiniui ranką ir paslėpkite ją už 
nugaros.

Pabandykite atlikti keletą švelnių 
artimųjų aukštų smūgių viena ranka, 
stengdamiesi pabaigti mostą ties 
3 valanda, o mušimo lazdos kotą 
atsukti į viršų (žr. pav.). 

Pradėkite pratimą, mušdami 
kamuoliuką be jokio specialaus 
taikinio, vėliau ant žemės padėkite 
apskritą Katcha taikinį. 

vienas komandos narys. Žaidėjai turi atlikti po tris 
artimuosius aukštus smūgius taikinio link, gaudami po 
5 taškus už kamuoliuką, pataikiusį į apskritimo vidurį, ir 
papildomų taškų, jei kamuoliukas nukrinta ant Katcha 
taikinio.
Žaidėjas suskaičiuoja savo taškus, surenka kamuoliukus ir 
kartu su mušimo lazda perduoda kitam žaidėjui.
Žaidimas baigiamas, kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi 
komanda, surinkusi daugiausia taškų.

komandos narys.
Žaidėjas atlieka 3 smūgius ir turi pataikyti į „ridenimo aikštelę”. 
Suskaičiuojami taškai, surenkami kamuoliukai ir kartu su mušimo 
lazda perduodami kitam žaidėjui.
10 taškų skiriama, jei kamuoliukas nukrinta „ridenimo aikštelėje”, 
50 taškų, jei kamuoliukas prilimpa prie taikinio-duobutės. 5 
taškai atimami, jei kamuoliukas pataiko į kliūtį (ežerą ar bunkerį).
Kai sužaidžia visi komandos nariai, laimi komanda, surinkusi 
daugiausia taškų.



19

5pts 10pts 15pts 20pts

Pratimas skiriamas mokytis 
taisyklingai judėti ir perkelti kūno 
svorį atliekant visą ShortGolfo 
smūgį.

Moksleiviai suima lazdą ir atsistoja 
į pradinę padėtį, paskui atlieka 
visą smūgį, o darydami mostą, 
tolimesne taikiniui koja žengia 
žingsnį taikinio link (žr. pav.).

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Mini-diskai (arba kūgiai), Hitta mušimo lazda, starto 
padelis Tee-mat ir kamuoliukai.
Schema: 4 linijomis išdėstykite Mini-stikka diskus (arba kūgius) 10 
metrų (5 taškai), 20 metrų (10 taškų), 30 metrų (15 taškų), 40 metrų 
(20 taškų) atstumu.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas

Įgūdžių lavinimas:
1. Daugiau taikinių zonų, tolimesni atstumai.
2. Sukurkite „užribio” zonas, kurios susiaurintų taikinių zoną.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikiniai-diskai Mini-stikka (arba kūgiai), taikinys-duobutė 
Stikka, Hitta mušimo lazda, starto padelis tee-mat ir kamuoliukai.
Schema: Naudodami Mini-stikka (arba kūgius), kiekvienai komandai 
sudarykite 6 metrų pločio  „žaidimo taką” (angl. fairway), o jo pabaigoje 
– su taikiniu-duobute Stikka didelę „ridenimo aikštelę”, nuo starto 
padelio nutolusią 40 metrų.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas

Įgūdžių lavinimas:

komandos narys.
Kiekviena komanda turi savo spalvos 
kamuoliukus.
Kiekvienas žaidėjas atlieka po vieną pilną smūgį 
į taikinių zoną.
Kai sužaidžia visi komandos nariai, surenkami 
kamuoliukai ir sumuojami taškai.
Laimi komanda, po trijų raundų surinkusi 
daugiausia taškų.

komandos narys. Kiekviena komanda turi savo spalvos 
kamuoliukus.  Kiekvienas žaidėjas atlieka po vieną pilną 
smūgį, stengdamasis, kad kamuoliukas nukristų į „žaidimo 
tako” „ridenimo aikštelę”. 5 taškai skiriami pataikius į „žaidimo 
taką”, 10 taškų – pataikius į „ridenimo aikštelę”, 50 taškų – jei 
kamuoliukas pataiko (prilimpa prie taikinio)  į duobutę.
Kai sužaidžia visi komandos nariai, surenkami kamuoliukai ir 
sumuojami taškai. Laimi komanda, po trijų raundų surinkusi 
daugiausia taškų.

Susiaurinkite „žaidimo taką” iki 4 metrų ir patraukite „ridenimo  
aikštelę” iki 50 metrų.
Priešais starto padelį sukurkite „užribio” zoną ir skirkite atitinkamus 
taškus.

1. 

2.
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Pratimas skiriamas taisyklingam 
kūno sukimui ir pusiausvyrai mokytis.
Moksleiviai suima lazdą ir atsistoja 
į pradinę padėtį, tačiau pėdos turi 
būti greta. Tada atlieka švelnų pilną 
smūgį.

Mosto pabaigoje sustokite ir 
pajuskite, kad išlaikote kūno 
pusiausvyrą.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikiniai Mini-diskai (arba kūgiai), Hitta mušimo lazda, 
starto padelis Tee-mat ir kamuoliukai.
Schema: Naudodami Mini-diskus (arba kūgius), kiekvienai komandai 
sudarykite 6 metrų pločio  „žaidimo taką” (angl. fairway).
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas

Įgūdžių lavinimas:
1. Susiaurinkite „žaidimo tako” zoną iki 4 metrų.
2. Priešais starto padelį sukurkite „užribio” zoną ir skirkite    
 atitinkamus taškus.

Saugumas: Peržiūrėkite saugumo instrukcijas 2 p.
Inventorius: Taikiniai Mini-diskai (arba kūgiai), taikinys-duobutė Stikka, 
Hitta mušimo lazda, starto padelis Tee-mat ir kamuoliukai.
Schema: Naudodami Mini-diskus arba kūgius, suformuokite didelę 
ridenimo aikštelę. Šios aikštelės viduryje pastatykite taikinį-duobutę 
Stikka, o visur kitur išdėliokite Mini-diskus.
Taisyklės: Žaidėjai padalijami į komandas; vienu metu žaidžia tik vienas

Įgūdžių lavinimas:
1. Taikinius statykite vis toliau.
2. Sumažinkite taikinių-diskų skaičių.

komandos narys.
Kiekviena komanda turi savo spalvos kamuoliukus.
Kiekvienas žaidėjas atlieka po vieną pilną smūgį, 
stengdamasis, kad kamuoliukas nukristų „žaidimo take”. 5 
taškai skiriami žaidėjui, kuris pataiko į „žaidimo tako” zoną.
Kai sužaidžia visi komandos nariai, surenkami kamuoliukai ir 
sumuojami taškai.
Laimi komanda, po trijų raundų surinkusi daugiausia taškų.

komandos narys. Kiekviena komanda turi savo spalvos 
kamuoliukus. 
Kiekvienas žaidėjas atlieka po vieną pilną smūgį, stengdamasis, 
kad kamuoliukas nukristų į „ridenimo aikštelę”. 5 taškai skiriami 
pataikius į „ridenimo aikštelę”, 10 taškų – jei kamuoliukas 
pataiko (prilimpa) į diską, ir 50 taškų – jei kamuoliukas pataiko į 
duobutę (prilimpa prie taikinio).
Kai sužaidžia visi komandos nariai, surenkami kamuoliukai ir 
sumuojami taškai.
Laimi komanda, po trijų raundų surinkusi daugiausia taškų.
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