
Rekomendacijos sportininkams, kaip įveikti jaudulį 

(parengta pagal straipsnį: „Sportininko būsenos reguliavimas ir pasirodymas 

varžybose„. Prieiga per internetą: http://www.sportopsi.com/content/view/25/2/) 

 

Priešvaržybinis jaudulys gali būti labai įvairaus stiprumo, nuo visai nežymaus iki labai 

stipraus. Vieni sportininkai tokią būseną priima teigiamai, didėja jų pasitikėjimas savimi, 

motyvacija, ištvermė, jėga, sensorinis pojūčių aštrumas, kiti – neigiamai, atsiranda baimė, 

išgąstis, raumenų įtampa, sunkus kvėpavimas, koordinacijos sutrikimai ir kitos kliūtys, 

trikdančios pasirodymą.  

 

Poveikio priemonės, esant per dideliam jauduliui.  

 Tinkamai įvertinkite situaciją. Svarbiausia įsitikinti, jog esate gerai pasiruošęs fiziškai ir 

psichologiškai. Tai padėti padaryti gali apsvarstymai: kokius reikalavimai yra keliami jūsų 

atlikimui varžybų metu? Ar jūs turite pakankamai galimybių (resursų) tuos reikalavimus 

įvykdyti? Kokios jūsų pasirodymo pasekmės? Kuo jos reikšmingos? Kokia yra jūsų kūno 

pojūčiai? Padėti tai padaryti jums gali psichologas. Tai įsisąmoninus, galima pamatyti 

realistišką situaciją, įžvelgti daug daugiau pozityvių aspektų ir sumažinti jaudulį. 

 Stabdykite savo neigiamas mintis ir keiskite jas teigiamomis. Pavyzdžiui, kai tik 

pastebite savo neigiamas mintis, jas pakeiskite teigiamomis, pavyzdžiui, „aš pasistengsiu 

sužaisti taip, kaip moku geriausiai“. Tokiu būdu išmoksite racionaliai mąstyti. 

 Kaip įmanoma geriau susipažinkite su aplinka, kurioje vyks varžybos. Turėdamas bent 

kažkokį įsivaizdavimą apie varžybinę aplinką, galėsite pasitelkti vaizdinių kūrimo įgūdžius, 

kad įsivaizduotumėte save dalyvaujantį varžybose dar prieš realų startą.  

 Pasistenkite pasirūpinti, kad varžybų metu nenutiktų, arba kad būtų kuo mažiau netikėtų 

įvykių. Tačiau ne visko galima išvengti, todėl bent jau turėkite planą, kaip elgtis netikėtose 

situacijose. Išvardinkite, kas varžybose galėtų vykti „ne taip“. Tuomet apgalvokite galimus 

veiksmus, sprendimus tokiose situacijose. Tuomet, nors sunkumai vis tiek kils, mažiau 

panikuosite ir nerimausite, mažiau jaudinsitės.  

 Stenkitės galvoti tik apie tai, ką jūs galite kontroliuoti. Pagavęs save galvojantį apie 

kažkokius dalykus, paklauskite savęs – ar tai nuo manęs priklauso? Jei taip, ką būtent aš 

galiu padaryti, kad išspręsčiau problemą? Jeigu tai dalykai, kurių kontroliuoti negalite, 

reiktų paklausti savęs, ką toje situacijoje kontroliuoti galite, ir sutelkti dėmesį į tuos 

aspektus.  

 Taisyklingai kvėpuokite - keletą kartų giliai, ritmiškai įkvėpkite ir iškvėpkite. Tokiu 

būdu papildomos organizmo deguonies atsargos, o pats sportininkas nusiramina, sumažėja 

jaudulys, bei, sutelkus dėmesį į kvėpavimą, dėmesys perkeliamas nuo neigiamų jausmų, 

kuriuos kelia per didelis jaudulys. 

 Naudokite raumenų relaksaciją. Ji padeda sumažinti raumenų įtampa. Galima naudoti 

pasyvią relaksaciją. Šią techniką sudaro du komponentai, tai – gilus kvėpavimas ir 

įtampos atpalaidavimas. Jeigu raumenys per stipriai įtempti - naudokite progresyvią 

relaksaciją. Šios relaksacijos esmė ta, kad pagrindinės raumenų grupės iš pradžių yra 

įtempiamos, o paskui atpalaiduojamos. Norint įvaldyti raumenų relaksaciją reikia mokytis 

ir praktikuotis. Todėl tai padaryti galite padedami psichologo. 

 Šypsokitės, kai jaučiate įtampą ar jaudinatės. Pirmiausia, mes esame išmokę šypseną 

sieti su laime ir gera savijauta. Be to, šypsena pakeičia kraujo tėkmę smegenyse, kas 

sukelia cheminių medžiagų, atsakingų už nusiraminimą, išsiskyrimą. Galiausiai sunku 

galvoti ir jaustis taip, kad tai prieštarautų kūno pozai. Neįmanoma šypsotis ir pykti vienu 

metu.  

 

http://www.sportopsi.com/content/view/25/2/


Poveikio priemonės, esant per mažam jauduliui.  

 Naudokite energingą vidinę kalbą,  kuri padidintų fiziologinių procesų intensyvumą 

(pvz., "turi pakovoti", „laikyk tempą“, „padidink atotrūkį“, „varyk iš visų jėgų“). Paprastai 

atsipalaidavimo arba per mažo jaudulio būseną sukuria tokios mintys kaip: „aš jau laimėjau“ 

ir „šiose varžybose bus nesunku“. Tokia būsena reiškia, kad ir fiziologiniai procesai yra 

mažesnio intensyvumo ir dėl to pasirodymo kokybė nukenčia.  

 Užsiimkite energinga fizine veikla. Ši veikla labai priklausys nuo konkretaus sporto, 

kuriuo užsiimate, bet dažniausiai tinka bėgimas, šokinėjimas ar bet kokie aktyvūs veiksmai. 

Svarbiausia – padidinti širdies ritmą (pulsą) ir kraujo patekėjimą į aktyvius raumenis.  

 Naudokite energizuojančią kūno kalba. Labai dažnai galima pamatyti sportininkus 

gniaužiančius kumščius, plekšnojančius per šlaunis, arba „duodančius penkis“ komandos 

draugams. Tokia kūno kalba iš tiesų leidžia palaikyti optimalų įtampos lygį aukščiausio 

meistriškumo sportininkams.  

 


