
 
 

FITBOKSAS.LT SPORTO IŠŠŪKIS

Fitbokso iššūkis – tai 2 mėnesius trunkanti programa, kurios metu atliksime įvairias užduotis Tavo 
pasiekti. Norime, kad studijoje leidžiamas laikas taptų įdomesnis ir prasmingesnis, todėl be įprastų treniruočių turi 
galimybę sudalyvauti papildomuose projektuose
 
LAISVALAIKIO PROGRAMA  - „SPORTO IŠŠŪKIS“
Tapk nenugalimas! Sporto iššūkis – tai mūsų sukurta 
programa, kurios metu ruošies, o vėliau pademonstruosi 
savo fizinį parengtumą ir technikos įgūdžius.
 
1 kreditas skiriamas surinkus 16 taškų; 
2 kreditai skiriami surinkus 26 taškus; 
3 kreditai skiriami surinkus 36 taškus. 
 
 

Pirmasis programos mėnuo skirtas pasirengimui. 
subtilybes, padėsiančias pasiekti geresnį
išmėgink savo jėgas savarankiškai. Pasibaigus dviems mėn
fiksuosime Tavo rezultatus. Kuo geresni rezultatai
 
1.  ŠUOLIUKAI ANT PLATFORMOS 
Atlik kuo daugiau šuoliukų ant platformos per vieną
Užduotis vertinama pagal lentelėje pateiktas
 
2. KOVA SU ŠEŠĖLIU 
Pademonstruok savo kikbokso technikos įgūdžius
išsiaiškink, kaip bus vertinama užduotis. Užduotį norint atli
kriterijų. 
 
3. LENTA 
Išbūk lentos pozicijoje kuo ilgesnį laiką ir pademonstruok savo raumenų ištvermę.
raumenų ištvermės ir kantrybės. Vertinimo lentelėje gali pamatyti užduoties normatyvus.

 

FITBOKSAS.LT SPORTO IŠŠŪKIS!v1 
 

mėnesius trunkanti programa, kurios metu atliksime įvairias užduotis Tavo 
me, kad studijoje leidžiamas laikas taptų įdomesnis ir prasmingesnis, todėl be įprastų treniruočių turi 

papildomuose projektuose, rinkti kreditus ir tobulėti pasirinktose laisvalaikio 

„SPORTO IŠŠŪKIS“ 
tai mūsų sukurta 

ruošies, o vėliau pademonstruosi 
technikos įgūdžius. 

 

PROGRAMOS INSTRUKCIJA 
 

skirtas pasirengimui. Savo trenerių klausk apie pratimus, apie jų 
į rezultatą.  Antrasis mėnuo skirtas testavimui, todėl lankyk užsiėmimus i

varankiškai. Pasibaigus dviems mėnesiams, Tavęs lauks „egzaminas“
fiksuosime Tavo rezultatus. Kuo geresni rezultatai, tuo geresnį vertinimą gausi. 

platformos per vieną minutę. Pratimas pareikalaus miklių
pateiktas normas. 

Pademonstruok savo kikbokso technikos įgūdžius kovoje su šešėliu. Bandomuoju laikotarpiu
užduotis. Užduotį norint atlikti maksimaliam įvertinimu

Išbūk lentos pozicijoje kuo ilgesnį laiką ir pademonstruok savo raumenų ištvermę. Pratimas pareikala
Vertinimo lentelėje gali pamatyti užduoties normatyvus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mėnesius trunkanti programa, kurios metu atliksime įvairias užduotis Tavo pasirinktam tikslui 
me, kad studijoje leidžiamas laikas taptų įdomesnis ir prasmingesnis, todėl be įprastų treniruočių turi 

laisvalaikio programose. 

Savo trenerių klausk apie pratimus, apie jų atlikimo tvarką ir kitas 
Antrasis mėnuo skirtas testavimui, todėl lankyk užsiėmimus ir būtinai 

esiams, Tavęs lauks „egzaminas“. Atliksi tris pratimus, o mes 

miklių kojų, greitumo ir ištvermės. 

. Bandomuoju laikotarpiu kartu su treneriais 
inimui, laikykis lentelėje nurodytų 

Pratimas pareikalaus tvirto liemens, 
Vertinimo lentelėje gali pamatyti užduoties normatyvus. 
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Fitbokso iššūkis – tai 2 mėnesius trunkanti programa, kurios metu atliksime įvairias užduotis Tavo pasirinktam tikslui 
pasiekti. Norime, kad studijoje leidžiamas laikas taptų įdomesnis ir prasmingesnis, todėl be įprastų treniruočių turi 
galimybę sudalyvauti papildomuose projektuose, rinkti kreditus
 
LAISVALAIKIO PROGRAMA - „KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
Būk kūrybiškas! Pramogų iššūkis – tai mūsų sukurta 
programa, kurios metu įveikinėsi įvairias užduotis
pareikalausiančias kūrybinio mąstymo ir meilės fitboksui.
 
1 kreditas skiriamas surinkus 12 taškų; 
2 kreditai skiriami surinkus 26 taškus; 
3 kreditai skiriami surinkus 36 taškus. 
 

Programą sudaro kūrybingumo ir bendradarbiavimo reikalaujančios užduotys
laikotarpyje. Kiekvienos užduoties vertė nurodyta vertinimo lentelėje.
susumuosime taškus ir pateiksime įvertinimą
savo trenerio arba studijos administracijos.
 
1. MŪSŲ PRENUMERATA 
Nepraleisk svarbiausių naujienų – tapk 
video kanalą. Jei jau esi visų šių kanalų fanas 
 
2. TAVO NUOTRAUKA 
Ar jau turi nuotrauką su bokso pirštinėmis
panaudodamas grotažymę #FitboksasVe
 
3. RAŠINĖLIS 
Ar papasakotum savo istoriją apie tai, kas
studijoje? Mums reikia nedidelio, poros 
programos mėnesį siųsk mums paštu: fitboksostudija@gmail.com
 
4. PAREKLAMUOK SAVE  
Fitboksas pirmiausia yra draugiška ir aktyvi bendruomenė, todėl mums įdomu
grožio salone ir ieškai naujų klientų? O gal dovanoji kačiukus ar tiesiog ieškai naujų prenumeratorių savo blog
skelbimų lentoje, kampelyje „Tavo reklama“
 
5. TRYS DAIKTAI  
Kokius daiktus labiausiai mėgsti studijoje? Gal tai pirštinės
daiktus nufotografuok (gali padaryti koliažą
atsiųsk mumsnuotraukas el.paštu: fitboksostudija@gmail.com
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mėnesius trunkanti programa, kurios metu atliksime įvairias užduotis Tavo pasirinktam tikslui 
me, kad studijoje leidžiamas laikas taptų įdomesnis ir prasmingesnis, todėl be įprastų treniruočių turi 

i papildomuose projektuose, rinkti kreditus ir tobulėti pasirinktose laisvalaikio

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“ 
tai mūsų sukurta 

kurios metu įveikinėsi įvairias užduotis, 
pareikalausiančias kūrybinio mąstymo ir meilės fitboksui. 

 

PROGRAMOS INSTRUKCIJA 
 

Programą sudaro kūrybingumo ir bendradarbiavimo reikalaujančios užduotys, kurios atliekamos dviejų mėnesių 
laikotarpyje. Kiekvienos užduoties vertė nurodyta vertinimo lentelėje. Po dviejų mėnesių, baigus programą, 

pateiksime įvertinimą tavo projektui. Išsamesnės informacijos apie užduotis ir jų atlikimą klausk 
savo trenerio arba studijos administracijos. 

 mūsų draugu Facebook’e ir Instagram’e, taip pat prenumeruok
fanas – užduotis įvykdyta. 

pirštinėmis savo Facebook’e ar Instagram’e? Būtinai pasidaryk ir įkelk
#FitboksasVeža.  

kas pastūmėjo išbandyti užsiėmimus, o gal pasidalintum
 pastraipų rašinuko apie Tave ir Tavo atradimus mūsų

fitboksostudija@gmail.com. 

augiška ir aktyvi bendruomenė, todėl mums įdomu, ką veiki. 
grožio salone ir ieškai naujų klientų? O gal dovanoji kačiukus ar tiesiog ieškai naujų prenumeratorių savo blog

avo reklama“,sukurk ir pridėk savo skelbimą.  

ti studijoje? Gal tai pirštinės, gal laikrodis? O gal ventiliatori
otografuok (gali padaryti koliažą) ir paskelbk mūsų FB grupėje: fitboksas@studija. 

fitboksostudija@gmail.com. 
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laisvalaikio programose. 

kurios atliekamos dviejų mėnesių 
Po dviejų mėnesių, baigus programą, 

pie užduotis ir jų atlikimą klausk 

’e, taip pat prenumeruok mūsų Youtube 

ūtinai pasidaryk ir įkelk ją į savo paskyrą 

užsiėmimus, o gal pasidalintum mintimis,ką atrandi mūsų 
mūsų studijoje. Rašinuką pirmąjį 

ką veiki. Gal taisai automobilius ar dirbi 
grožio salone ir ieškai naujų klientų? O gal dovanoji kačiukus ar tiesiog ieškai naujų prenumeratorių savo blog‘ui? Mūsų 

, gal laikrodis? O gal ventiliatorius? Tris mėgstamiausius 
@studija. Jei nesinaudoji Facebook’u 


