
Teisingos šiaurietiško ėjimo  

technikos požymiai: 

 Ėjiko kūnas lengvai pasviręs į priekį: 

 a) intensyvesni rankų mostai; 

 b) didesni žingsniai ir stipresni 

atsispyrimai. 

 Lazdos lengvai pasvirusios į priekį 

kaip ir ėjiko kūnas:  

 a) intensyvesni rankų mostai; 

 b) priešinga ranka ir koja juda 

didesne amplitude pirmyn ir atgal. 

 Ilgesnis žingsnis nei einant įprastai – 

efektyvesnis klubų, pečių ir krūtinės 

ląstos darbas; 

 Lazdos juda pirmyn ir atgal 

lygiagrečiai viena kitai – atsirandanti 

jėga nukreipta į priekį. 

 

 

Reikalavimai šiaurietiško 

ėjimo lazdoms: 

 

 Individualiam naudojimui rinkitės 

nereguliuojamo (fiksuoto) ilgio lazdas; 

 rinkitės ne iš aliuminio pagamintas lazdas; 

 geriausia - lazdos pagamintos iš anglies 

(carbon) ir stiklo pluošto;  

 rankenos – lengvos, pagamintos iš plastiko 

ir padengtos natūralia kamštine medžiaga 

arba guma; 

 riešo dirželiai – tik specialios 

konstrukcijos skirti šiaurietiško ėjimo 

lazdoms (jokiu būdu ne paprasčiausios 

kilpos formos dirželis!); 

 rekomenduoja rinktis lazdas pagal tokią 

formulę: lazdų ilgis = ūgis x 0,7; 

 rekomenduojama (ypač 

pradedantiesiems), kad sulenkus alkūnę 

90 laipsnių kampu, lazdos galas 2-3 

centimetrus nesiektų žemės. 

Poveikis sveikatai: 

 

 treniruoja  kūno raumenis; 

 gerina kvėpavimo organų, širdies ir 

kraujagyslių veiklą;  

 teigiamai veikia nuotaiką; 

 sunaudojama apie 20 proc. daugiau 

energijos lyginant su paprastu ėjimu;  

 atpalaiduojami kaklo ir sprando srities 

raumenys; 

 iki 30% mažiau apkrauna judėjimo 

aparatą, todėl ypatingai tinka turintiems 

sąnarių, nugaros problemų;  

 aktyvaus kvėpavimo dėka pagerina 

viso organizmo aprūpinimą deguonimi;  

 geriausiai pritaikyta reabilitacinė 

judėjimo forma sergant širdies ligomis 

arba po traumų; 

 pratimai su lazdomis gerina fizinį 

pajėgumą.  



Pagrindiniai šiaurietiško ėjimo 

privalumai: 

 

 lengvai išmokstamas;  

 tai – užsiėmimas, nereikalaujantis 

didelių finansinių išteklių; 

 tinka įvairaus amžiaus ir 

kompleksijos žmonėms; 

 paprastas ir natūralus (pagrįstas 

elementaraus ėjimo judesiais); 

 gali užsiimti visi nepriklausomai nuo 

fizinio pajėgumo lygio; 

 galima atlikti įvairius pratimus; 

 saugi judėjimo forma ji gali teikti 

džiaugsmo netgi sunkiai 

vaikštantiems ir turintiems judėjimo 

problemų žmonėms; 

 šiaurietišku ėjimu galima užsiimti 

visur ir visada; 

 nuo pat pirmųjų žingsnių su lazdomis 

pajaučiamas judėjimo efektyvumas ir 

malonumas. 
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