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IEVADS
Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas Fiziskās sagatavošanas treneru
kvalifikācijas studenti papildina literatūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori iepazīstina
ar studiju laikā tapušajiem pētījumiem. Pilnā apjomā tos var iepazīt, izlasot maģistra darbus, bet
šajā mācību metodiskajā materiālā apkopoti tikai pētījumā izmantotie vingrinājumi, iegūtie
rezultāti, to analīze, kas var noderēt turpmākai izpētei, kā arī treneriem audzēkņu fiziskās
sagatavotības līmeņa paaugstināšanai.
Šajā mācību metodiskajā materiālā apkopoti 4 studējošo pētījumi:
Edgars Braže. Frīdaivinga treniņu satura izstrāde un aprobācija fitnesā vīriešiem
vecumā no 23 līdz 48 gadiem vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšanai.
Jeļizaveta Morozova. Pleca joslas muskuļu ātrspēka, spēka izturības attīstīšana un
pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa paaugstināšana volejbolā ar gumijas
espanderiem.

Armands Oliņš. Anaerobā sliekšņa paaugstināšana, izmantojot apļa treniņa metodi
ar aktīvo un pasīvo atpūtu florbolā.

Kārlis Vanags. Dažāda satura vingrinājumi aerobo darbaspēju attīstīšanai,
izmantojot atkārtotās piepūles metodi hokejā.
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Edgars BRAŽE
darba vadītāja prof. A. FERNĀTE
recenzente asoc.prof. B. SMILA

FRĪDAIVINGA TRENIŅU SATURA IZSTRĀDE UN APROBĀCIJA
FITNESĀ VĪRIEŠIEM VECUMĀ NO 23 LĪDZ 48 GADIEM VISPĀRĒJĀS
FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI
Mūsdienās sports ir kļuvis par sabiedrības aktivitāti, un vēlme sportot vērojama gan
jauniešiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pieejami dažādi sporta veidi, kurus katrs var
izvēlēties pēc savām iespējām. Sporta veida izvēle bieži ietekmē vispārējo fizisko sagatavotību,
kas ir ļoti svarīga aktīvo sporta veidu piekritējiem. Neparasts un interesants sporta veids ir
frīdaivings.
Frīdaivings ir ūdens sporta veids, kas prasa milzīgu spēju koncentrēties un labu fizisko
sagatavotību. Frīdaivings ir niršana ar akvalangu, neizmantojot skābekļa nodrošināšanai
nepieciešamo aprīkojumu. Nav skābekļa tvertņu, ne svara jostu – tikai nirējs, viņa plaušas un
zemūdens pasaule. Proti, niršana baseinā vai atklātajos ūdeņos notiek ar vienu pašu elpas vilcienu
bez skābekļa tvertnes. Šis sports attīsta ķermeņa vispārējo fizisko sagatavotību (Skolnick, 2016).
Lai gan šis sporta veids ir piedzīvojumiem bagāts tieši atklātajos ūdeņos, tomēr
frīdaivingu izmanto arī treniņos baseinā, kas ir pietiekami azartisks process, lai uzlabotu fizisko
sagatavotību. Darba autors ar frīdaivingu sāka nodarboties 2016. gadā vienu līdz divas reizes
nedēļā paralēli fitnesa un spēka treniņiem fitnesa klubos. Intensīvi darbojoties spēka treniņos,
izmantojot pulsometru, tika konstatēts, ka sirdsdarbības frekvence (SF) pēc klasiskajiem spēka
vingrinājumiem ir zemāka, piemēram, pēc pietupieniem ar svaru stieni, svaru stieņa vilkšanas,
svaru stieņa spiešanas guļus, pievilkšanās pie stieņa kārienā un citiem vingrinājumiem, nekā tas
bija pirms treniņiem frīdaivingā.
Cilvēki, kuri nodarbojas ar frīdaivingu, atzīst, ka šis sporta veids atbrīvo no stresa, jo
daudzi apmācības paņēmieni ir ļoti līdzīgi jogai, kuras pamatā ir stiepšanās un elpošanas
vingrinājumi, kas liek justies mierīgam, nosvērtam, bet tajā pat laikā trenē ķermeņa muskulatūru,
stiepjot to. Brīžos, kad sportisti ir zem ūdens, viņi atbrīvojas no visiem citiem ārējā stresa
faktoriem. Uz brīdi prāts ir brīvs un mierīgs. Frīdaivings ir viena no labākajām nodarbēm, ja runa
ir par zemūdens dabas pētīšanu, kaut vai no tā aspekta, ka nav jālieto viss lielais ekipējums –
skābekļa tvertnes, kas ir nepieciešamas klasiskajā niršanā. 2013. gadā tika veikts pētījums, kas
atklāja, ka cilvēkiem, kas nodarbojas ar frīdaivingu, ir samazināti stresa un trauksmes līmeņi,
salīdzinot ar cilvēkiem, kas nenodarbojas ar šo sporta veidu vai nenodarbojas ar sportu vispār
(Alkan, 2013).
Pētījuma problēma: bieži vien cilvēkiem, kas nodarbojas ar fitnesu, kā arī citu sporta
veidu pārstāvjiem, treniņu un sacensību laikā ir augsta SF, kas neļauj pietiekami efektīvi veikt
slodzi.
Pētījuma aktualitāte: noteikt frīdaivinga ietekmi uz SF ik nedēļas treniņu ciklā fitnesā
un izvērtēt frīdaivinga treniņu spēju pazemināt SF pēc intensīviem vingrinājumiem. Mūsdienu
cilvēku aizņemtības dēļ ir nepieciešams izveidot sabalansētu treniņu sistēmu, kuras ietekmē būtu
iespējams samazināt SF, lai uzlabotu vispārējo fizisko sagatavotību (VFS).
Pētījuma novitāte: ik nedēļas VFS treniņu ciklā fiziskās sagatavotības paaugstināšanai
tiek lietoti gan fitnesa, gan frīdaivinga līdzekļi.
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Visi eksperimenta dalībnieki klasiskajos fitnesa vingrinājumos bija sasnieguši rezultātu
“griestus”, un to progresa līkne nevirzījās īpaši ne uz augšu, ne uz leju. Viens no eksperimenta
dalībniekiem paralēli nodarbojās ar boksu, divi ar hokeju un viens ar futbolu, seši trenējās pie
darba autora un kardio treniņus apmeklēja patstāvīgi. Šo divu mēnešu laikā bija jānotur jau
sasniegtie rezultāti tādā pašā, t.i., iepriekšējā līmenī. Fitnesa nodarbības trenažieru zālē tika
apmeklētas 2 reizes nedēļā ar vienu līdz divu dienu pauzi, piemēram, pirmdien un ceturtdien
spēka treniņi, bet pēc tam sestdien baseinā frīdaivinga treniņš. Dienas, kad tika apmeklēti abu
veidu treniņi, bija dažādas, ievērojot principu, ka nedēļas ciklā starp šiem treniņiem veidojas 1 –
2 dienu pauze.
Treniņi tika aizvadīti pēc metodes, proti, abās spēka treniņa dienās darbs ar visām
ķermeņa muskuļu grupām. Treniņa sākumā eksperimenta dalībnieki 8 – 12 min iesildījās uz
kardio trenažiera, tad sekoja locītavu izapļošana un dinamiska muskuļu un saišu iestiepšana,
ķermeni sagatavojot galvenajai daļai, tad - treniņa galvenā daļa, bet treniņa beigās - vingrinājumi
vēdera muskulatūrai un statiskie stiepšanās vingrinājumi. Visi eksperimenta dalībnieki bija
sasnieguši nosacīti labu līmeni fitnesā, kas ir diezgan tuvu viņu fizisko spēju robežām. Kā
mēraukla tam bija fakts, ka katrs no viņiem prata tehniski pareizi izpildīt lielāko vairumu spēka
vingrinājumu un to izpildes laikā pareizi elpot, saprata, kuras muskuļu grupas jātrenē vispirms,
spēja pacelt savu svaru uz 1AM. Tādos vingrinājumos kā pietupiens ar svaru stieni, svaru stieņa
vilkšana, svaru stieņa spiešana guļus daži eksperimenta dalīnieki varēja pacelt svaru (kg „+”), kas
ir smagāks par paša ķermeņa svaru. Kā piemērs: +10 kg spiešanā guļus; +20 kg pietupienos ar
svaru stieni; +30 kg svaru stieņa vilkmē, ievērojot stingru izpildes tehniku, neaizraujoties ar ļoti
lielu svaru celšanu un izvairoties no traumu riska, lai būtu laba VFS ikdienas dzīvei, amatieru
sportam, kā arī labāka veselība, pašsajūta un estētiskā ķermeņa uzbūve uz kopējā pasaules
iedzīvotāju fona, ko daži no eksperimenta dalībniekiem arī uzturēja. Eksperimentam tika izvēlēti
dalībnieki, kuriem esošajā brīdī nebija lielas vēlmes sporta zālē paaugstināt sasniegtos rezultātus,
bet kuri vēlējās to līmeni noturēt. Divi eksperimenta mēneši tika veltīti tam, lai saglabātu
sasniegtos rezultātus, paredzot uzlabojumus kādā no spēka vingrinājumiem, palielinot svarus un
izmantojot periodizāciju metodes. Eksperimenta dalībnieki fitnesā bija sasnieguši noteiktu līmeni
un turpināja trenēties ierastajā režīmā, nepaaugstinot apgrūtinājumu, reižu/atkārtojumu un sēriju
skaitu, kā arī nemainot boksa, kardio un citus treniņus ikdienas rutīnā, papildinot nedēļu ar vienu
treniņu frīdaivingā. Eksperimenta dalībnieki tika testēti pirms frīdaivinga treniņiem un pēc
diviem mēnešiem atkārtoti dienas otrajā pusē pēc plkst. 17.00. No iegūtajiem rezultātiem ir
iespējams secināt, ka pēc kontroles vingrinājumu izpildes SF ir ievērojami pazeminājusies.
Eksperimenta dalībniekiem pirms un pēc eksperimenta bija jāpārvar pretestība 8 x 70%
no 1AM pietupienā ar svaru stieni, svaru stieņa vilkmē un spiešanā guļus. Kompleksu ar
pievilkšanos kārienā pie stieņa un roku saliekšanu - iztaisnošanu visi izpildīja 10 reizes. Treniņu
programmas, kuras dalībnieki pildīja treniņos līdz eksperimenta sākumam, neko daudz neatšķīrās.
Dažbrīd bāzes vingrinājumos tika lietota periodizācijas formula: 4 – 8 atkārtojumi, 4 – 5 sērijas.
Viens mēnesis tika veltīts hipertrofijas treniņiem, otrs vairāk spēkam. Kā jau iepriekš minēts,
eksperimenta laikā tika pielietota periodizācija 8 – 12 reizes, 3 – 4 sērijas (hipertrofijas efekts un
neliels spēka efekts). Arī mēnesi pirms eksperimenta sākuma dalībnieki pildīja tieši šādu
dozējumu,t.i., 8 – 12 atkārtojuma reizes, 3 – 4 sērijas, turpinot to visu eksperimenta laiku.
Eksperimenta laikā, kura ilgums bija 8 nedēļas, slodze spēka treniņos netika paaugstināta,
jo treniņu mērķis bija noturēt jau iepriekš iegūtos rezultātus.
Testēšanā tika lietoti šādi kontroles vingrinājumi:
1. Pietupieni ar svaru stieni.
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2. Svaru stieņa vilkme.
3. Divu vingrinājumu komplekss.
4. Spiešana guļus.
Eksperimenta dalībnieki baseinā trenējās pie Beates Grickevičas, kurai pieder visi
Latvijas nacionālie rekordi dziļumā (79m niriens Dahaba Blue Hole ar vienu elpas vilcienu un
mono pleznu,t.i., viens elpas vilciens - 79m lejā un augšā).
Lai veicinātu VFS pilnveidi, 1.tabulā attēlots fitnesa treniņu saturs ar skaidrojumiem par
katru izmantoto vingrinājumu un tā pareizu izpildi.
1.tabula
Pētījuma laikā izmantotie vingrinājumi fitnesa treniņos
Nr.
Vingrinājumu saturs
p.k.
1. Pietupieni ar svaru stieni

Dozējums

Intensifikācija

Metodiskie
norādījumi
3 sērijas,
Slodze netika Tehnisks
8 – 12 mainīta
izpildījums,
atkārtojumi,
taisna
60 – 70%
mugura
no 1AM

2.

Svaru stieņa vilkme

3 sērijas,
Slodze netika Tehnisks
8 – 12 mainīta
izpildījums,
atkārtojumi,
taisna
60 – 70%
mugura
no 1AM

3.

Pievilkšanās kārienā pie stieņa virstvērienā

4 sērijas,
Slodze netika Zods pāri
8 – 12 mainīta
stienim
atkārtojumi
beigu fāzē,
līdz galam
iztaisnotas
rokas
sākuma fāzē
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1.tabulas turpinājums
4.

Svaru stieņa spiešana guļus uz horizontāla sola

3 sērijas,
Slodze netika Lēni nolaist
8 – 12 mainīta
stieni lejā,
atkārtojumi
neatcelt
60-70% no
sēžas
1AM
muskulatūru
no sola

5.

Troses vilkšana pie vēdera sēdus uz horizontāla 3 sērijas,
Slodze netika Pildīt lēnām,
sola bloka trenažierī
8 – 12 mainīta
ievērot
atkārtojumi,
taisnu
60-70% no
muguras
1AM
lejas daļu

6.

Kāpieni uz kastes ar nelielu apsmagojumu 3 sērijas,
Slodze netika 90grādu
taisnās rokās
10 + 10 mainīta
leņķis starp
reizes
ar
augšstilbu
katru kāju
un
apakšstilbu

7.

Izklupieni ar hantelēm, soļojot uz priekšu

3 sērijas,
Slodze netika Vērot,
lai
10 + 10 soļi mainīta
pleci
ir
katrā
atpakaļ,
virzienā
mugura
taisna, celis
neiet
pāri
pirkstgalam
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1.tabulas turpinājums
8.

Pievilkšanās kārienā pie stieņa
apakštvērienā

4 sērijas,
Slodze netika Zods
pāri
8
–
12 mainīta
stienim
atkārtojumi
beigu fāzē,
līdz galam
iztaisnotas
rokas
sākuma fāzē

9.

Hanteļu spiešana guļus no 30 grādu slīpa
sola

3 sērijas,
Slodze netika Mugura un
8
–
12 mainīta
sēžas
atkārtojumi,
muskulatūra
60 – 70%
piespiesta
no 1AM
pie sola

10.

Atbalstot vienu celi un taisnu roku pret 3 sērijas,
Slodze netika Noturēt
horizontālu solu, otra kāja taisna sānis, 10 + 10 mainīta
muguru
hanteles vilkšana klāt pie sevis virzienā uz reizes
taisnu, skats
gurnu
lejā,
vilkt
virzienā uz
gurnu
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Pietupieni ar svaru stieni.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: kāju muskulatūras attīstīšanai; kā arī eksperimentā iepriekš sasniegto
rezultātu noturēšanai.
Svaru stieņa vilkme.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: bāzes vingrinājums, kas attīsta visa ķermeņa muskulatūru, bet akcents ir
uz kāju un muguras muskulatūras attīstīšanu.
Pievilkšanās kārienā pie stieņa virstvērienā.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: muguras muskulatūras attīstīšanai, īpaši muguras platajam muskulim.
Svaru stieņa spiešana guļus uz horizontāla sola.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: krūšu muskulatūras attīstīšanai.
Troses vilkšana pie vēdera sēdus uz horizontāla sola, bloka trenažierī.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: muguras muskulatūras attīstīšanai.
Kāpieni uz kastes ar nelielu apsmagojumu taisnās rokās.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: kāju muskulatūras attīstīšanai.
Izklupieni ar hantelēm, soļojot uz priekšu.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: kāju muskulatūras attīstīšanai.
Pievilkšanās kārienā pie stieņa apakštvērienā.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: muguras muskulatūras attīstīšanai, īpaši muguras platajam muskulim.
Hanteļu spiešana guļus no 30 grādu slīpa sola.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: krūšu augšdaļas muskulatūra attīstīšanai.
Atbalstot vienu celi un taisnu roku pret horizontālu solu, otra kāja taisna sānis, hanteles
vilkšana klāt pie sevis virzienā uz gurnu.
Vingrinājuma mērķis: iepriekš sasniegto rezultātu noturēšanai.
Treniņš nepieciešams: muguras un roku muskulatūras attīstīšanai.
Visu eksperimenta laiku, kura ilgums bija 8 nedēļas, slodze netika paaugstināta, jo treniņu
mērķis bija noturēt jau iepriekš iegūtos rezultātus un VFS.
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Turpinājumā viena eksperimenta dalībnieka divu dienu treniņa piemērs:
1. spēka diena – treniņa galvenā daļa (visas ķermeņa muskuļu grupas).
Iesildošā daļa ilga aptuveni 20 min, tajā ietilpa 10 min kardio treniņš un 10 min locītavu
izapļošana, dinamiska muskuļu un saišu iestiepšana.
1. vingrinājums. Pietupieni ar svaru stieni.
20 kg x 12 reizes, 50 kg x 12 reizes,70 kg x 10 reizes, 80kg x 9 reizes, 80kg x 8 reizes.
2. vingrinājums. Svaru stieņa vilkme.
20 kg x 12 reizes, 50 kg x 10 reizes, 70kg x 10 reizes, 80 kg x 8 reizes, 90kg x 8 reizes.
3. vingrinājums. Pievilkšanās kārienā pie stieņa virstvērienā.
12 reizes, 10 reizes, 8 reizes, 8 reizes.
4. vingrinājums. Svaru stieņa spiešana guļus uz horizontāla sola.
20kg x 15 reizes, 40kg x 10 reizes, 60kg x 10 reizes, 65kg x 8 reizes, 60kg x 9 reizes.
5. vingrinājums. Bloka vilkšana pie vēdera sēdus uz horizontāla sola.
40kg x 12 reizes, 55 kg x 10 reizes, 65 kg x 10 reizes, 70kg x 8 reizes.
Nobeiguma daļa – vēdera muskulatūras vingrinājumi un statiskā muskulatūras stiepšana.

2. spēka diena – treniņa galvenā daļa (visas ķermeņa muskuļu grupas).
Iesildošā daļa ilga aptuveni 20min, tajā ietilpa 10 min kardio treniņš un 10 min locītavu
izapļošana, dinamiska muskuļu un saišu iestiepšana.
1. vingrinājums. Kāpieni uz kastes.
10+10 reizes x 3 sērijas ar nelielu apsmagojumu rokās (5kg+5kg).
2. vingrinājums. Izklupieni ar hantelēm, soļojot uz priekšu.
10 +10 reizes x 3 sērijas – katrā rokā 8kg hanteles.
3. vingrinājums. Pievilkšanās kārienā pie stieņa apakštvērienā.
12 reizes, 10 reizes, 10 reizes, 9 reizes.
4. vingrinājums. Hanteļu spiešana no slīpa sola.
12kg x 12 reizes, 16 kg x 10 reizes, 20kg x 9 reizes, 24 kg x 8 reizes.
5. vingrinājums. Atbalstot vienu celi pret solu, otra kāja taisna sānis, hanteles vilkšana
pie krūtīm ar roku virzienā uz gurnu.
3 x 10+10 reizes ar 20kg, 22kg, 24kg.
Nobeiguma daļa – vēdera muskulatūras vingrinājumi un statiskā muskulatūras
stiepšana.
Ar šādu svaru un dozējumu konkrētais eksperimenta dalībnieks trenējās visu
eksperimenta laiku. Pārējie eksperimenta dalībnieki – tieši pēc šāda paša principa, tikai
izmantojot katrs savu konkrēto pretestību. Pacelto svaru atkārtojumu un sēriju skaits bija
nemainīgs. Treniņu programma, ko viņi izpildīja mēnesi pirms eksperimenta sākuma, bija
praktiski identiska; tie paši vingrinājumi, tikai mainījusies vingrinājumu secība, bet ievērojot
principu – no lielākām muskuļu grupām uz mazākām 3 – 4 sērijas, 8 – 12 atkārtojumi (reizes).
2.tabulā uzskaitīti vingrinājumi frīdaivinga treniņos un nepieciešamais dozējums,
intensifikācija un metodiskie norādījumi. Detalizēti paskaidrota katra vingrinājuma
nepieciešamība un mērķi, kā tas uzlabos VFS.
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2.tabula

Eksperimentā izmantoto frīdaivinga treniņu kopējais saturs
Nr.
Vingrinājumu saturs
Dozējums
p.k.
1. Statikas treniņš, guļot 1 – 1.1 min zem
ar seju ūdenī
ūdens ar atpūtas
pauzēm 1min –
30s,
1 sērija
2. Sprinta piramīda ar No 25m + 25m
īsajām pleznām virs – 100m + 100m
ūdens kraulā, ieelpa uz ātri/lēni fāzes,
katru 3. vēzienu
1 sērija
3. Niršana ar
īsajām 25m + 25m
pleznām kraulā, rokas 6 – 12 reizes,
priekšā
taisni 30s – 1min
savienotas plaukstās un atpūta
peldēt atpakaļ kraulā,
atpūta virs ūdens
4. Niršana ar
īsajām 6 – 12 reizes,
pleznām kraulā, taisnas (statikas fāze 5s
rokas
priekšā, – 10s)
savienotas plaukstās, 1min atpūta
un statika sākumā (s)
5. Niršana ar garajām 4 – 10 reizes
pleznām kraulā, rokas 30 – 50m, starts
priekšā
taisnas, katras 2min –
savienotas delnās
2min30s
6. Soļošana pa baseina 4 – 10 reizes
grīdu uz priekšu ar 10 – 25m,
apsmagojumu
atpūta 1min

7.

8.

Intensifikācija

Metodiskie norādījumi

Atpūtas
paužu
samazināšana un
izpildes
laika
palielināšana

Guļus uz vēdera ar seju
ūdenī seklajā baseina
daļā,
mierīgs
un
nekustīgs
ķermeņa
stāvoklis
Kraulā 25m lēni, 25 ātri,
ievērojot kraula tehniku,
elpot uz katru 3. vēzienu

Palielinot
peldējuma
distances garumu
Palielinās izpildes
reižu skaits un
samazinās atpūtas
ilgums

Rokas taisni priekšā
savienotas plaukstās, kāju
darbība kraulā, atpakaļ
peldējums lēns, mierīgs,
tehnisks

Palielinās izpildes Sagaidīt komandu no
reižu skaits un trenera, kad drīkst uzsākt
statikas fāze
nirienu pēc statikas ūdenī
Palielinās niriena
garums
un
samazinās atpūtas
pauzes
Palielinās
izpildījuma reižu
skaits
un
distances garums

Izpildīt vidējā tempā,
ķermenis nostiepts taisns

Izpildīt lēni, saglabājot
taisnu ķermeņa stāvokli
un
nedaudz
sagāžot
ķermeņa augšdaļu uz
priekšu
Sprinti
ar
īsajām 4 – 8 reizes
Palielinās sēriju Ātro distanci veikt tiešām
pleznām virs ūdens 50 – 100m ātri, skaits un ātrā ātri,
saglabājot
kraulā
25m lēni,
atkārtojuma
vienmērīgi ātru tempu
atpūta 30 – 40s
distance
Niršana zem ūdens ar 4 – 10 reizes, Palielinās izpildes Izpilda ātri, ķermenis
īsajām pleznām kraulā atpūta 30s – reižu skaits un taisns nostiepts, rokas
(sprinti), rokas taisnas 1min
samazinās
taisnas, savienotas delnās
priekšā,
savienotas
atpūtas pauzes
delnās
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Statikas treniņš, guļot ar seju ūdenī.
Vingrinājuma mērķis: nodrošināt ķermeņa adaptāciju augstiem CO2 un zemiem O2
rādītājiem, lai nodrošinātu niršanas laika palielināšanos.
Treniņš nepieciešams, lai labāk sagatavotu organismu treniņa galvenajai daļai. Treniņu
plānojot, tiek izmantotas CO2 un O2 tabulas.
Sprinta piramīda.
Vingrinājuma mērķis: palielināt peldēšanas attālumu augstākā intensitātē.
Treniņš nepieciešams, jo šo treniņu var nosaukt par klasisku intervāla treniņu, kad
slodze ir augsta un pēc brīža zema. Šādi treniņi uzlabo sirds asinsvadu sistēmu un elpošanas
sistēmu, uzlabo mikrocirkulāciju orgānos un audos, palielina asins skābekļa transportēšanas
funkciju, stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos. Līdz ar to ar laiku var peldēt vēl
lielākus attālumus, ātrā režīmā nepiekūstot, jo sirds un elpošanas sistēmas darbība ir uzlabojusies.
Niršana ar īsajām pleznām kraulā, rokas priekšā taisnas, savienotas plaukstās,
peldēt atpakaļ kraulā, atpūta virs ūdens. Vingrinājuma mērķis: palielināt izpildes reižu
skaitu, izmantojot īsākas atpūtas pauzes, kā arī adaptēt ķermeni pie dinamiskām atpūtas pauzēm.
Treniņš nepieciešams, jo tas uzlabo sirds un asinsvadu sistēmu, mikrocirkulāciju
orgānos un audos, palielina asins skābekļa transportēšanas funkciju, stimulējot jaunu asinsvadu
un kapilāru veidošanos. Līdz ar to pēc kāda laika, pēc īsākas atpūtas pauzes, sportists var sākt
nākamo vingrinājumu, kā arī adaptē ķermeni aktīvai atpūtai.
Niršana ar īsajām pleznām kraulā, taisnas rokas priekšā, savienotas plaukstās, un
statika sākumā (s).
Vingrinājuma mērķis: palielināt statikas pauzi sākumā pirms niriena un palielināt
vingrinājuma sēriju reižu skaitu.
Treniņš nepieciešams, lai ķermenī notiktu adaptācija augstiem CO2 un zemiem O2
rādītajiem un lai nodrošinātu niršanas laika palielināšanos. Šādi treniņi uzlabo sirds, asinsvadu
un elpošanas sistēmu, uzlabo mikrocirkulāciju orgānos un audos, palielina asins skābekļa
transportēšanas funkciju, stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos.
Niršana ar garajām pleznām kraulā, rokas priekšā taisnas, savienotas delnās.
Vingrinājuma mērķis: palielināt sēriju reižu skaitu, samazināt atpūtas reižu skaitu un
palielinātu distanci.
Treniņš nepieciešams, lai ķermenī notiktu adaptācija augstiem CO2 un zemiem O2
rādītajiem, uzlabotos sirds un asinsvadu sistēma, mikrocirkulācija orgānos un audos, palielinātos
asins skābekļa transportēšanas funkcija, stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos.
Soļošana pa baseina grīdu uz priekšu ar apsmagojumu.
Vingrinājuma mērķis: palielināt nosoļotās distances garumu un reižu skaitu.
Treniņš nepieciešams, lai dažādotu vingrinājumu slodzi dinamikā zem ūdens un lai
ķermenī notiktu adaptācija augstiem CO2 un zemiem O2 rādītājiem, uzlabotos sirds asinsvadu
sistēmas darbība, asins mikrocirkulācija orgānos un audos, palielinātos asins skābekļa
transportēšanas funkcija, stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos.
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Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā.
Vingrinājuma mērķis: palielināt ātri peldamās distances attālumu un samazināt atpūtas
pauzi starp atkārtojumiem, lai pieradinātu ķermeni pie dinamiskas atpūtas.
Treniņš nepieciešams, jo šo treniņu var nosaukt par klasisku intervāla treniņu, kad
slodze ir augsta un pēc brīža zema. Šādi treniņi uzlabo sirds asinsvadu sistēmu un elpošanas
sistēmu, mikrocirkulāciju orgānos un audos, palielina asins skābekļa transportēšanas funkciju,
stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos. Līdz ar to ar laiku var peldēt vēl lielākus
attālumus, ātrā režīmā nepiekūstot, jo sirds asinsvadu un elpošanas sistēmu darbība ir
uzlabojusies. Adaptē ķermeni dinamiskai atpūtai.
Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā (sprinti) – rokas taisnas priekšā,
savienotas delnās.
Vingrinājuma mērķis: palielināt atkārtojuma reižu skaitu un samazināt atpūtas pauzi
starp atkārtojumiem.
Treniņš nepieciešams, lai adaptētu ķermeni zemam O2 un augstam CO2 asinīs, kā arī
uzlabotu sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas darbību, uzlabotu asins mikrocirkulāciju orgānos
un audos, palielinātu asins skābekļa transportēšanas funkciju, stimulējot jaunu asinsvadu un
kapilāru veidošanos. Līdz ar to ar laiku var peldēt vēl lielākus attālumus, ātrā režīmā zem ūdens
nepiekūstot, jo sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas darbība ir uzlabojusies.
3.tabulā izklāstīts vienas nedēļas treniņu programmas apskats, iekļaujot gan fitnesa, gan
frīdaivinga treniņus.
3.tabulā redzams, ka starp treniņiem bija 1 – 2 dienu atpūtas pauze, kas nepieciešama, lai
ķermenis atjaunotos pēc fiziskas slodzes, it sevišķi frīdaivinga treniņa. Treniņu saturs tika
veidots, iekļaujot dažādus vingrinājumus, lai uzlabotu dalībnieku SF un VFS fitnesā. Frīdaivinga
treniņu sākumā, atrodoties pie baseina, aptuveni 20 – 30 min vienmēr tika veikti speciālie
stiepšanās un elpošanas vingrinājumi. Stiepšanās vingrinājumi ir gan statiski, gan dinamiski. Tie
ir elpošanas vingrinājumi ar dažāda veida ieelpu un izelpu, ķermeņa locītavu izapļošana, aizturot
elpu. Šādi treniņi iesildošajā daļā notika visās 8 eksperimenta nedēļas.
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3.tabula

Fitnesa un frīdaivinga vienas nedēļas treniņu programma pa nedēļas dienām
1.treniņa diena
Pirmdiena.
VFS fitness

2.treniņa diena
Trešdiena.
Frīdaivings

Frīdaivings

1.Pietupieni
2.Vilkme
3.Pievilkšanās
VFS 4.Spiešana guļus
5.Troses
vilkšana bloka
trenažierī

3.treniņa diena
Piektdiena.
VFS fitness
1.Kāpieni uz kastes
2.Izklupieni
3.Pievilkšanās
4.Spiešana guļus uz
slīpa sola
5.Hanteles vilkšana

Galvenie uzdevumi.
1.Iesildošajā daļā – sagatavot ķermeni
treniņa galvenajai daļai.
2.Galvenajā daļā – nodrošināt ķermeņa
adaptāciju augstiem CO2 un zemiem O2
rādītājiem, lai nodrošinātu niršanas laika
palielināšanos. Adaptēt ķermeni pie dažāda
dozējumu frīdivinga vingrinājumiem ar
elpas aizturēšanu zem ūdens gan statiskā,
gan dinamiskā režīmā ar dažāda garuma
atpūtas pauzēm un atkārtojumu skaitu –
vingrinājumu
dozējums
pieauga
pakāpeniski no vieglāka uz grūtāku. Šādu
vingrinājumu uzdevums ir uzlabot sirds
asinsvadu un elpošanas sistēmas darbību,
uzlabot mikrocirkulāciju orgānos un audos,
palielināt asins skābekļa transportēšanas
funkciju, stimulēt jaunu asinsvadu un
kapilāru veidošanos.
3.Nobeiguma daļa – atsildošā daļa.
Tālāk aprakstīta frīdaivinga treniņu programma katras nedēļas treniņam.

8 nedēļu frīdaivinga treniņu saturs (ievada, galvenā un nobeiguma daļa)
1. Nedēļa.
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
100m kraulā ieelpa uz katru 3. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. sprinta piramīda ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā – 25m ātri, 25m lēni, 30s –
atpūta, 50m ātri, 50m lēni – 40s atpūta 75m ātri, 75m lēni 50s – atpūta. Tad piramīda iet uz leju
ar identiskām atpūtas pauzēm.
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

17

2. 6x25m niršana zem ūdens kraulā ar īsajām pleznām un 25 m kraulā peldam atpakaļ
lēnām. Starp reizēm1min atpūta.
3. 4x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 5s. Pirms starta jāgaida 5 sekundes ar seju
ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 4x30 – 50m, starts katras 2:30min. Niršana ar garajām
pleznām, 3x40 – 60m starts katras 3:00min.
5. Sprinti ar īsajām pleznām kraulā. Virs ūdens 4x50m sprints, 25m atpūta brīvā
stilā. 30s atpūta starp atkārtojumiem.
6. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti). Krauls 4x25m, 45s atpūta.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai brasā, vai
kraulā (iespējams variēt).
2. nedēļa.
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1.
100m kraulā, ieelpa uz katru 3. vēzienu.
2.
Kalniņš – 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz 9. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50m ieelpo katru uz 9. vēzienu, 50m ieelpo uz
katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām kraulā virs ūdens, 25m ātri, 25m lēni, 50m ātri,
50m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m ātri, 25m lēni. 40s atpūtas pauzes starp
katru lēni ātri.
2. 10 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta. Starp
atkārtojumiem1 min atpūta.
3. 6x25m. Niršana ar īsajām pleznām + statika 5s. Pirms starta jāgaida 5 s ar seju
ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 6x30 – 50m, starts katras 2:30min, niršana ar garajām
pleznām, 5x40 – 60m starts katras 3:00min.
5. Sprinti ar īsajām pleznām kraulā virs ūdens 5x75m, sprints 25m, atpūta brīvā stilā.
35s atpūta starp atkārtojumiem.
6. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti) 6x25m, 45s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā (iespējams variēt).
3. nedēļa.
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1.150m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu
2. Kalniņš pa 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz 9. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50m ieelpo uz 13. vēzienu, 50m ieelpo uz 11.
vēzienu, 50m ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām krauls virs ūdens,25m ātri, 25m lēni, 50m ātri,
50m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m ātri, 25m lēni. Starp katru lēni – ātri 35 s
atpūtas pauzes .
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2. 8 x 25m, 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta virs
ūdens. Starp atkārtojumiem 50 s atpūta.
3. 6x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 7s. Pirms starta jāgaida 7 sekundes ar
seju ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 10x30 – 50m, starts katras 2:20 min.
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 4 reizes – lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar
lielu svaru daudzumu. 10m – 25m, starp atkārtojumiem 1min atpūtai.
6. Sprinti ar īsajām pleznām 5x75m sprints, 25m atpūta brīvā stilā. Starp
atkārtojumiem 35 s atpūta.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti) 6x25m, 45 s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā (iespējams variēt).
4.nedēļa
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1. 150m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu,
2. Kalniņš pa 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz 9. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50m ieelpo uz 13. vēzienu, 50m ieelpo uz 15.
vēzienu, 50m ieelpo uz 13. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 9. vēzienu,
50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām 25m ātri, 25m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 75m
ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m ātri, 25m lēni. Atpūtas pauzes starp katru lēni – ātri 30 s.
2. 10 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta virs
ūdens, brīvais stils. Starp atkārtojumiem 50 s atpūta.
3. 6x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 8s. Pirms starta jāgaida 8 s ar seju ūdenī
un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 10x30 – 50m, starts katras 2:20 min.
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 4 reizes – lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar
lielu svaru daudzumu. 10m – 25m, 50s atpūtai.
6. Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā: 5x75m sprints, 25m atpūta brīvā stilā.
35 s atpūtai starp atkārtojumiem.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām(sprinti): 8x25m, 45 s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā ( iespējams variēt).
5.nedēļa
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1. 150m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu.
2. Kalniņš pa 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz 9. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50m ieelpo uz 13. vēzienu, 50m ieelpo uz 15.
vēzienu, 50m ieelpo uz 13. vēzienu, 50m ieelpo uz 11. vēzienu, 50 m ieelpo uz katru 9. vēzienu,
50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
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Pirms pamata treniņa viegls statikas treniņš ūdenī.
Līdz startam 2 min dziļi elpojam. 1minūte ar seju ūdenī. Atpūtas pauze un atkal ar seju
ūdenī 1min. Atpūtas pauzes 1 min, 55s, 50s, 45s, 40s, 35s, 30s.
1. sprinta piramīda.
Ar īsajām pleznām kraulā virs ūdens 25m ātri, 25m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 75m ātri,
75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m ātri, 25m lēni. Starp katru lēni - ātri atpūtas pauzes 30 s.
2. 10 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta kraulā.
Starp atkārtojumiem 50 s atpūtai.
3. 6x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 9 s. Pirms starta jāgaida 9 sekundes ar
seju ūdenī un tikai tad nirstam. 1minūte atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām 10x30 – 50m, starts katras 2:20 min.
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 5 reizes lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar lielu
svaru daudzumu. 10m – 25m, atpūta 30s – 1 min.
6. Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā. 5x75m sprints, 25m atpūta brīvā stilā.
Starp atkārtojumiem 30 s atpūta.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti) 8x25m, 45 s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā ( iespējams variēt).
6.nedēļa
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1. 100m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu, 50m kraulā ieelpo uz katru 5. vēzienu,
2. Kalniņš pa 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7 vēzienu, 50m
ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11. vēzienu, 50 m ieelpo uz katru 13. vēzienu,
50m ieelpo uz katru 15. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 13. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11.
vēzienu, 50m ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. Sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām kraulā virs ūdens 25m ātri, 25m lēni, 50m ātri,
50m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 100m ātri, 100m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m
ātri, 25m lēni. Starp katru lēni-ātri 30 s atpūtas pauzes.
2. 12 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta kraulā
virs ūdens. Starp atkārtojumiem 50 s atpūta.
3. 8x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 10s. Pirms starta jāgaida 10 sekundes ar
seju ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 10 x 30 – 50m, starts katras 2:10 min.
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 6 reizes – lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar
lielu svaru daudzumu. 10m – 25m, atpūta 30 s – 1min.
6. Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā. 6x100m sprints, 25m atpūta brīvā
stilā. Starp atkārtojumiem 35 s atpūta.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti). 10x25m, 35 s atpūtas.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā (iespējams variēt).
7.nedēļa
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
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Iesildošā daļa baseinā.
1. 100m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu, 50m kraulā ieelpo uz katru 5. vēzienu
2. Kalniņš pa 50 m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 13. vēzienu,
50m ieelpo uz katru 15. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 13. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11.
vēzienu, 50m ieelpo katru uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Galvenā daļa.
1. Sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām kraulā virs ūdens25m ātri, 25m lēni, 50m ātri,
50m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 100m ātri, 100m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m
ātri, 25m lēni. 30 s atpūtas pauzes starp katru lēni – ātri.
2. 12 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta virs
ūdens, brīvais stils. Starp atkārtojumiem 40 s atpūta.
3. 8x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 10s. Pirms starta jāgaida 10 s ar seju
ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 10x30 – 50m, starts katras 2:00 min.
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 8 reizes – lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar
lielu svaru daudzumu. 10m – 25m, 30s – 1min atpūtai.
6. Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā 6x100m, 25m atpūta brīvā stilā. Atpūta
starp atkārtojumiem 30 s.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti) 10x25m, 30 s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai brasā
vai kraulā ( iespējams variēt).
8.nedēļa.
Iesildošā daļa ārpus baseina 20 – 30min.
Iesildošā daļa baseinā.
1. 50m kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu, 50m kraulā ieelpo uz katru 5. vēzienu, 50m
kraulā ieelpo uz katru 3. vēzienu.
2. Kalniņš pa 50m ar īsajām pleznām + dēlītis, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu, 50m
ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 13. vēzienu,
50m ieelpo uz katru 15. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 13. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 11.
vēzienu, 50m ieelpo uz katru 9. vēzienu, 50m ieelpo uz katru 7. vēzienu.
Pirms pamata treniņa tiek veikts statikas treniņš ūdenī. Līdz startam 2 min dziļi
elpojam. 1minūte ar seju ūdenī. Atpūtas pauze un atkal ar seju ūdenī 1.1min. Atpūtas pauzes
1min, 55s, 50s, 45s, 40s, 35s, 30s.
Galvenā daļa.
1. Sprinta piramīda. Ar īsajām pleznām kraulā 25m ātri, 25m lēni, 50m ātri, 50m lēni,
75m ātri, 75m lēni, 100m ātri, 100m lēni, 75m ātri, 75m lēni, 50m ātri, 50m lēni, 25m ātri, 25m
lēni. Starp katru lēni- ātri 30 s atpūtas pauzes.
2. 10 x 25m. 25m zem ūdens ar īsajām pleznām kraulā, 25m kraulā aktīva atpūta virs
ūdens. Starp atkārtojumiem 40 s atpūta.
3. 10x25m niršana ar īsajām pleznām + statika 10s. Pirms starta jāgaida 10 s ar seju
ūdenī un tikai tad nirstam. 1min atpūtai.
4. Niršana ar garajām pleznām. 10x30-50m, starts katras 2:00 min,
5. Pastaiga zem ūdens (apnea walk): 10 reizes – lēnas pastaigas pa baseina dibenu ar
lielu svaru daudzumu. 10m – 25m.
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6. Sprinti ar īsajām pleznām virs ūdens kraulā 8x100m, 25m atpūta brīvā stilā. Starp
atkārtojumiem atpūta 40 s.
7. Niršana zem ūdens ar īsajām pleznām (sprinti). 10x25m, 30 s atpūtai.
Atsildošā daļa. 100m brīvā stilā atpeldamies, lēns brīvs peldējums uz muguras vai
brasā, vai kraulā ( iespējams variēt).
Frīdaivinga treniņu programma veidota, izmantojot gan praktiskās, gan teorētiskās
zināšanas, kas nodrošina daudzpusību un iespēju eksperimenta dalībniekiem uzlabot SF un VFS
kopumā.
Slodzes dozējums un tā pieaugums frīdaivinga treniņos visu 8 nedēļu garumā skatāms
4.tabulā. Katru nākamo nedēļu vērojama slodzes palielināšanās, tomēr dažu vingrinājumu slodze
nākamajās nedēļās palika nemainīga, kad frīdaivinga trenere Beate Grickeviča novērtēja, ka
eksperimenta dalībnieki nav tikuši galā ar kādu no treniņa uzdevumiem. Slodze tika palielināta
pakāpeniski, jo eksperimenta dalībnieku ķermeņiem bija jāadaptējas pie augstiem CO2 un
zemiem O2 rādītājiem asinīs un plaušās, kā arī slodzēm statiskā un dinamiskā režīmā, elpu
aizturot zem ūdens. Nedaudz tika veikti arī klasiskās peldēšanas vingrinājumi, kā, piemēram,
peldēšana virs ūdens kraulā, kas it nemaz nav viegls uzdevums, ja ir slikta peldēšanas tehnika,
kas bija vērojama vairumam dalībnieku pirmajās eksperimenta nedēļās. Šajos vingrinājumos
slodze tika palielināta pakāpeniski, lai ķermenī notiktu adaptācija augstiem CO2 un zemiem O2
rādītajiem un lai nodrošinātu niršanas laika palielināšanos. Šādi treniņi uzlabo sirds asinsvadu un
elpošanas sistēmas darbību, uzlabo mikrocirkulāciju orgānos un audos, palielina asins skābekļa
transportēšanas funkciju, stimulējot jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos. Kā vēlāk
eksperimenta beigās noskaidrojās, šādi vingrinājumi uzlabo VFS, kas izpaužas kā zemāka SF pēc
kontroles vingrinājumiem. Analizējot zinātnisko literatūru, var uzsvērt, ka frīdaivinga treniņi
lieliski cīnās ar stresa faktoriem, kas ir ļoti raksturīgs mūsdienu ātrajam laikmetam, kad
vairumam cilvēku trūkst laika un viss ir jāpaspēj pēdējā brīdī. Frīdaivinga treniņos māca atslēgt
visas liekās domas un koncentrēties tikai niršanai, atbrīvoties zem ūdens un veikt dinamiskas, bet
reizē plūstošas, tehniskas un mierīgas kustības.
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4. tabula
Frīdaivinga 2 mēnešu treniņu satura kopskats
Vingrinājums
Statikas
treniņš

1.ned.

2.ned.

3.ned.

4.ned.

Sprinta
piramīda
Ātri – lēni

25m – 75m –
25m
atpūta 50s

25m – 75m –
25m
atpūta 40s

25m – 75m –
25m
atpūta 35s

Niršana ar
īsajām
pleznām
kraulā +
kraulā atpakaļ
Niršana ar
īsajām
pleznām
kraulā +
statika
Niršana ar
garajām
pleznām
kraulā
Soļošana pa
baseina gultni

6x25m,
atpūta 1min

10x25m,
atpūta 1min

4x25m + 5s
atpūta 1min

4x30 – 50m,
2:30min 3x40 –
60m 3min

Sprinti ar
īsajām
pleznām
kraulā virs
ūdens
Sprinti ar
īsajām
pleznām
kraulā zem
ūdens

4x50m ātri,
25m lēni
atpūta 30s

6.ned.

7.ned.

25m – 75m –
25m
atpūta 30s

5.ned.
1min
zem
ūdens,
atpūta
30s–1min
25m – 75m –
25m
atpūta 30s

25m – 100m –
25m ātri
atpūta 30s

8x25m,
atpūta 50s

8x25m,
atpūta 50s

10x25m,
atpūta 50s

12x25m,
atpūta 50s

25m–100m –
25m ātri
Ātri–lēni režīms
atpūta 30s
12x25m,
atpūta 50s

8.ned.
1.1min
zem
ūdens, atpūta
30s – 1min
25m–100m–
25m ātri
Ātri–lēni režīms
atpūta 30s
12x25m,
atpūta 40s

6x25m + 5s
atpūta 1min

6x25m + 7s
atpūta 1min

6x25m + 8s,
atpūta 1min

6x25m + 9s,
atpūta 1min

8x25m + 10s
atpūta 1min

8x25m + 10s,
atpūta 1min

10x25m + 10s
atpūta 1min

4x30 – 50m,
2:30min 5x40 –
60m 3min

10x30–50m,
2:20min

10x30–50m,
2:20min

10x30–50m,
2:20min

10x30–50m,
2:10min

10x30–50m,
2:00min

10x30–50m,
2:00min

4x10m–25m
atpūta 1min

4x10m–25m
atpūta 50s

5x75m ātri,
25m lēni
atpūta 35s

5x75m ātri,
25m lēni, atpūta
35s

5x75m ātri,
25m lēni
atpūta 35s

5x10m–25m
atpūta 30s –
1min
5x75m ātri,
25m lēni
atpūta 30s

5x10m–25m
atpūta 30s –
1min
5x100m
ātri, 25m lēni
atpūta 35s

8x10m–25m
atpūta 30s –
1min
5x100m
ātri, 25m lēni
atpūta 35s

10x10m – 25m
atpūta 30s –
1min
5x10m
ātri, 25m lēni
atpūta 30s

6x25m
atpūta 45s

6x25m
atpūta 45s

8x25m
atpūta 45s

8x25m
atpūta 45s

10x25m
atpūta 35s

10x25m
atpūta 35s

10x25m
atpūta 30s
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Eksperimenta dalībnieku SF izmaiņu izvērtējums pēc eksperimenta
kontroles vingrinājumiem
Rezultāti pēc 2 mēnešu frīdaivinga treniņiem ik nedēļas treniņa VFS ciklā atspoguļoti
vairākos attēlos.
Kontroles vingrinājumi:
1. Pietupieni ar svaru stieni pirms eksperimenta.
2. Svaru stieņa vilkme pirms eksperimenta.
3. Divu vingrinājumu komplekss pirms eksperimenta.
4.Spiešana guļus pirms eksperimenta.
1.att. vērojamas SF izmaiņas pirms un pēc kontroles vingrinājuma – pietupieni ar svaru
stieni – izpildes. Analizējot rezultātus, redzams, ka SF izmaiņas ir pilnīgi visiem eksperimenta
dalībniekiem un SF ir mazāka, kas liecina par to, ka frīdaivinga treniņi pozitīvi ietekmē VFS.
Pirmajā kontroles vingrinājumā labākais rezultāts ir pēc frīdaivinga treniņiem dalībniekam A3,
kuram SF samazinājās par 11 sit./min, mazākās izmaiņas bija dalībniekam A6, jo SF samazinājās
par 4sit./min. SF svārstību izmaiņas bija no 4 līdz 11sit./min. Grupas vidējais rezultāts pirms
eksperimenta bija 167sit./min, pēc eksperimenta – 160sit./min, vidēji SF rezultāts grupai
samazinājās par 7sit./ min.

1.att. SF kontroles vingrinājumā pietupieni ar svaru stieni pirms un pēc
eksperimenta
2.att. redzamas SF izmaiņas pirms un pēc kontroles vingrinājuma – svaru stieņa vilkme
– izpildes. SF svārstības bija no 4 līdz 12sit./min., vislielākās izmaiņas bija dalībniekam A5,t.i.,
par 12sit./min, un vismazākais rezultāts bija dalībniekam A2, t.i., par 4sit./min. Trijiem
dalībniekiem – A1, A7 un A8 – bija vienādas rezultāta izmaiņas, t.i., par 8sit./min. Grupas
vidējais rezultāts pirms eksperimenta bija 171sit./min, pēc eksperimenta – 164sit./min, vidēji SF
rezultāts grupai samazinājies par 7sit./min.
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2.att. SF kontroles vingrinājumā svaru stieņa vilkme pirms un pēc eksperimenta
3.att. redzamas SF izmaiņas pirms un pēc kontroles vingrinājuma – pievilkšanās kārienā
pie stieņu un roku saliekšana iztaisnošana balstā guļus – izpildes. Visaugstākās SF izmaiņas
bija dalībniekam A3,t.i., par 11 sit./min, turpretī A5 un A9 izmaiņas bija par 10sit./min, trešajā
vingrinājumā vismazākās SF izmaiņas bija dalībniekam A2. Trijiem dalībniekiem – A4, A7 un
A8 – bija vienādas SF izmaiņas,t.i., par 8sit./min. Pirms eksperimenta vidējais grupas rezultāts
bija 183sit./ min, pēc eksperimenta – 175sit./ min. Vidēji SF rezultāts grupai samazinājies par
8sit./min.

3.att. SF kontroles vingrinājumā pievilkšanās kārienā pie stieņu un roku saliekšana
iztaisnošana balstā guļus pirms un pēc eksperimenta
4.att. redzamas SF izmaiņas pirms un pēc kontroles vingrinājuma – spiešana guļus ar
svaru stieni uz horizontāla sola – izpildes. Šajā vingrinājumā lielākās izmaiņas bija diviem
dalībniekiem – A8 un A9,t.i., par 8sit./ min. Viszemākās izmaiņas bija dalībniekam A10, t.i., par
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2sit./min, trijiem dalībniekiem – A3, A5, A7 – bija vienādas izmaiņas,t.i., par 6sit./min. Vidējais
grupas rādītājs pirms eksperimenta bija 140sit./min un pēc eksperimenta vidējais rezultāts bija
135sit./min, vidēji SF rezultāts grupai samazinājās par 5sit./ min.

4.att. SF kontroles vingrinājumā spiešana guļus ar svaru stieni uz horizontāla sola pirms un
pēc eksperimenta
Balstoties uz darbā analizēto zinātnisko literatūru un praktisko pieredzi, darba autors
secina, ka frīdaivinga vingrinājumi pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, uzlabo
mikrocirkulāciju orgānos un audos, palielina asins skābekļa transportēšanas funkciju, stimulējot
jaunu asinsvadu un kapilāru veidošanos. Skābekļa trūkums stimulē organismu izmantot papildu
anaerobos enerģijas avotus. Uzturēšanās aukstumā, fiziska darba veikšana, niršana dažādos
dziļumos ir normāls daudzu augstāku organismu pastāvēšanas elements, kas norāda uz iespēju
pielāgoties hipoksiskiem apstākļiem, kas rodas šajos gadījumos.
Kopējie rezultāti eksperimenta grupai pierāda, ka frīdaivinga treniņi uzlabo VFS un SF
rādītājus. Pirmajā kontroles vingrinājumā pirms frīdaivinga treniņiem grupas visaugstākais SF
bija 185sit./min un viszemākais 150sit./min, bet pēc frīdaivinga treniņa augstākais bija
178sit./min un zemākais 144sit./min. Pirmajā kontroles vingrinājumā vidējais rādītājs grupai
pirms frīdaivinga treniņiem bija 167sit./min, bet pēc – 160sit./min t.i., vidēji krities par 7sit./min.
Otrajā kontroles vingrinājumā grupas visaugstākais rādītājs pirms frīdaivinga treniņa bija
181sit./min, zemākais – 15sit./min, bet pēc – 176sit./min un 151sit./min. Grupas vidējais SF
rezultāts pirms frīdaivinga treniņa bija 171sit./min, pēc – 164sit./min, kas norāda, ka tas ir vidēji
krities par 7sit./min. Trešajā kontroles vingrinājumā pirms frīdaivinga treniņiem augstākais
rezultāts bija 193sit./min, zemākais – 172sit./min, bet pēc augstākais – 185sit./min, zemākais –
165sit./min. Vidējā SF pirms frīdaivinga treniņiem bija 183sit./min, bet pēc – 175sit./min, kas
norāda, ka SF rādītājs vidēji krities par 8sit./min. Ceturtajā kontroles vingrinājumā pirms
eksperimenta grupas augstākais rādītājs bija 148sit./min, bet zemākais – 130sit./min. Pēc
eksperimenta augstākais rādītājs bija 144sit./min, zemākais – 128sit./min. Vidējie grupas rezultāti
pirms frīdaivinga treniņiem bija 140sit./min, pēc – 135sit./min, kas norāda, ka vidēji tas krities
par 5sit./min.
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Secinājumi:
1. Teorētiskā izpēte pierāda, ka frīdaivinga treniņu iedarbības ietekmē cilvēkiem
uzlabojas sirds, asinsvadu, elpošanas sistēma un SF (Ferretti, 2015).
2. Sākotnējie eksperimenta grupas SF rādītāji pirmajā kontroles vingrinājumā ir 150 –
185sit./min, vidējie rādītāji – 167sit./min, otrajā kontroles vingrinājumā – 156 – 181sit./min,
vidējie rādītāji grupā – 171sit./min, trešajā kontroles vingrinājumā – 172 – 193sit./min, vidējie
grupas rādītāji 183sit./min, ceturtajā kontroles vingrinājumā – 130 – 148sit./min, vidējie rādītāji –
140sit./min.
3. Lai uzlabotu dalībnieku VFS, astoņu nedēļu ciklā izstrādāts un īstenots treniņu
programmas saturs fitnesā un frīdaivingā. Lai noteiktu izmaiņas eksperimentu dalībnieku SF
rādījumos, pēc izstrādātā treniņu satura īstenošanas tika pielietoti 4 kontroles vingrinājumi.
4. Pēc eksperimenta grupas SF rādītāji ir statistiski ticami samazinājušies. Pēc pirmā
kontroles vingrinājuma,t.i., 144 – 178sit./min., vidēji grupai - 160 sit./min (Z=-2.807, p=0.005),
pēc otrā kontroles vingrinājuma – 151 – 176sit./min, vidējie grupai – 164sit./min. (Z=-2.814,
p=0.005), pēc trešā kontroles vingrinājuma – 165 – 185 sit./min, vidēji grupai 175sit./min (Z=2.820, p=0.005), pēc ceturtā kontroles vingrinājuma – 128 – 144sit./min, vidēji grupai
135sit./min (Z=-2.814, p=0.005).
Pētījuma hipotēze: ja 1 reizi nedēļā ik nedēļas VFS treniņu ciklā fitnesā tiks pielietoti
frīdaivinga treniņi, tad uzlabosies VFS, izpaužoties kā zemāka sirdsdarbības frekvence pēc
kontroles vingrinājumiem. Hipotēze ir pierādīta, jo fitnesa un frīdaivinga treniņu ietekmē pēc
kontroles vingrinājumiem samazinājās dalībnieku SF. SF samazinājums ir statistiski ticams.

Izmantotā literatūra:
1. Alkan, N. (2013). Effects of freediving on the human body. International Journal of
Humanities and Social Science. Vol. 3 No. 15; August.
2. Braže, E. (2020). Frīdaivinga treniņi ik nedēļas vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu
ciklā fitnesā vīriešiem vecumā no 23 līdz 48 gadiem vispārējās fiziskās sagatavotības
paaugstināšanai (Maģistra darbs). Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Rīga. 71 lpp.
3. Freedaiving – planet. Freediving Courses and Training in Asia, from Beginner to
Professional. Skatīts 15.01.2020 no http://www.freediving-planet.com/en/freedive-frombeginners-to-profesionnal-in-asia.
4. Ferretti, G. (2014). Maximal oxygen consumption in healthy humans: theory and fact.
Editing: Eur J Appl Physiol. (114), P. 2007.
5. Skolnick, A. (2016). Freediving death and the quest to shatter human limits. One Breath.
Editing: New York, Crown Archetype.
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PLECA JOSLAS MUSKUĻU ĀTRSPĒKA, SPĒKA IZTURĪBAS ATTĪSTĪŠANA
UN PLECA LOCĪTAVAS MUSKUĻU FUNKCIONĀLĀ STĀVOKĻA
PAAUGSTINĀŠANA VOLEJBOLĀ AR GUMIJAS ESPANDERIEM
Volejbols mūsdienās strauji kļūst arvien populārāks. Sāpes plecu locītavā ir viena no
izplatītākajām volejbola spēlētāju problēmām, jo spēles laikā plecu locītavā notiek ļoti daudz asu
kustību. Šo kustību ietekmē muskuļiem ap plecu locītavu jāiztur liela slodze, kam tie nav gatavi.
Vienas spēles laikā spēlētājs pa bumbu veic 25 līdz 60 sitienus. Tāpēc ir ļoti svarīgi pleca
locītavas muskuļus lielai slodzei sagatavot fiziskās sagatavošanas procesā, jau sākot no14 līdz 16
gadiem, jo tieši šajā vecumā sportistiem tiek mācīta gremde, kas biežāk lietota kā spēles
elements.
Lai būtu iespējama precīza pētījuma procesa organizēšana, pirms tam bija nepieciešama
testēšana, nosakot eksperimenta dalībnieku fiziskās sagatavotības rādītājus. Testēšanā piedalījās
20 subjekti (10 – meitenes un 10 – zēni). Lai sekmīgi turpinātu pētījuma procesa organizēšanu,
balstoties uz fiziskās sagatavotības testēšanas rezultātiem, audzēkņi tika sadalīti divās
vienlīdzīgās grupās (10 – eksperimentālajā grupā, 10 – kontroles grupā). Gan eksperimentālajā,
gan kontroles grupā ietilpa 5 meitenes un 5 zēni. Pedagoģiskā eksperimenta grupas neatšķīrās pēc
galvenajiem tipiskajiem raksturojumiem – vecuma, veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības
līmeņa.
Eksperimentālās un kontroles grupas pleca joslas muskuļu
ātrspēka, spēka izturības sākuma rādītāji
1. tabula
Fiziskās sagatavotības sākuma vidējie rādītāji eksperimentālajā un kontroles grupā
Grupa
Eksperimentālā grupa
(n=10)
Kontroles
grupa (n=10)
Atšķirību
ticamība

Testēšanas kontrolvingrinājumi (Nr.) un rezultāts ± standartkļūda
Vingr. Nr.1. (m)
Vingr.Nr.2. (s)
Vingr. Nr.3. (reizes)
6,78±0.3

19,7±0,02

17,9±0,03

6,89±0,4

20,4±0,04

17,4±0,2

Starpība nav ticama
α>0,05

Starpība nav ticama
α>0,05

Starpība nav ticama
α>0,05

Kontroles vingrinājumā Nr.1. – „pildbumbas mešana sēdus” – eksperimentālās grupas
dalībnieku vidējais rezultāts ir 6,78±0.3 metri, bet kontroles grupā - 6,89±0,4 metri (sk. 1.tab.,
1.att.). Kontroles vingrinājumā Nr.2. – „kāriens ar saliektām rokām” – eksperimentālās grupas
dalībnieku vidējais rezultāts ir 19,7±0,02 sekundes, bet kontroles grupā 20,4±0,04 sekundes (sk.
1.tab., 2.att.). Kontroles vingrinājumā Nr.3. – „roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz
ceļiem” – eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais rezultāts ir 17,9±0,03 reizes, bet kontroles
grupā – 17,4±0,2 reizes (sk. 1.tab., 2.att.).
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1.attēlā ir redzams, ka kontrolvingrinājuma „pildbumbas mešana sēdus” vidējie rezultāti
eksperimentālajā un kontroles grupā pirms eksperimenta ir nedaudz atšķirīgi, taču pēc
matemātiskās statistikas rezultātu atšķirība starp grupām nav statistiski ticama α>0,05.
2.attēlā ir redzams, ka kontrolvingrinājumos „kāriens ar saliektām rokām” un „roku
saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” vidējie rezultāti eksperimentālajā un kontroles
grupā pirms eksperimenta ir ļoti līdzīgi, ko apstiprina arī matemātiskā statistika, jo rezultātu
atšķirības starp grupām nav statistiski ticamas α>0,05.

1.att. Kontroles vingrinājuma „pildbumbas mešana sēdus” vidējie rezultāti
eksperimentālajā un kontroles grupā pirms eksperimenta

2.att. Kontroles vingrinājumu „kāriens ar saliektām rokām” un
„roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” vidējie rezultāti
eksperimentālajā un kontroles grupā pirms eksperimenta
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Balstoties uz matemātisko statistiku, var konstatēt, ka atšķirības starp grupām nav
statistiski ticamas un grupas ir derīgas eksperimentam.
Salīdzinot meiteņu un zēnu kontroles vingrinājumu vidējos rezultātus atbilstoši vecuma
grupām, konstatējām, ka visi vidējie rezultāti atsevišķi pa vecuma grupām ir nedaudz zem
normas, kura norāda uz viduvēju fizisko sagatavotību. Tātad fiziskā sagatavotība nav pietiekami
laba.
Eksperimentālās un kontroles grupas pleca locītavas muskuļu
funkcionālā stāvokļa sākuma rādītāji
2. tabula
Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa sākuma vidējie rādītāji (10 testu kopējais
vidējais vērtējums punktos pēc „Kendall” skalas) eksperimentālajā un kontroles grupā

Vidējais rezultāts
(punktos) ±
standartkļūda

Eksperimentālā
grupa (n=10)

Kontroles
grupa (n=10)

Vidējo aritmētisko
starpība

Atšķirību
ticamība

2,7±0,02

2,6±0,02

0,1

Starpība nav
ticama α>0,05

Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa sākuma vidējie rādītāji eksperimentālajā
grupā bija 2,7±0,02 pēc „Kendall” skalas, bet kontroles grupā – 2,6±0,02 punkti (sk. 2.tab.,
3.att.).

3.att. Muskuļu funkcionālā stāvokļa sākuma vidējie rādītāji eksperimentālajā un kontroles
grupā pirms eksperimenta
Veicot lietišķās kinizeoloģijas testus, konstatējām, ka abām grupām muskuļu
funkcionālais stāvoklis ir slikts, jo vidējais punktu vērtējums pēc „Kendall” skalas ir zem
vērtējuma „vidēji”.
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Eksperimentālo vingrinājumu kopumu ar gumijas espanderu teorētiskā izstrāde un
pamatojums fiziskās sagatavotības procesā jauniešiem volejbolā
Pamatojoties uz darba mērķi, tika izvirzīts pētījuma otrais uzdevums – pedagoģiskā
eksperimenta laikā pielietot izstrādāto eksperimentālo vingrinājumu kopumu pleca joslas
muskuļu ātrspēka, spēka izturības attīstīšanai un pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa
paaugstināšanai.
Eksperimenta laikā, pielietojot izstrādātos vingrinājumu kopumus ar gumijas
espanderiem (sk. 4.att.), galveno uzmanību pievērsām pleca locītavas stiprināšanai (rotatoru
manžetes muskuļu) un pārējo muskuļu attīstīšanai, kas ir cieši saistīti ar pleca locītavu.

4.att. Gumijas espanderi ar dažādu pretestību
Pedagoģiskā eksperimenta laikā vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu process plecu
locītavas stiprināšanai un muskuļu attīstīšanai tika saplānots 10 nedēļām. Galvenā atšķirība starp
grupām bija tā, ka abas grupas treniņu procesā fiziskās sagatavošanas paaugstināšanai plecu
locītavas muskuļu attīstīšanai izmantoja dažādus papildu līdzekļus. Kontroles grupa izmantoja tos
pašus līdzekļus (vingrinājumus), ko iepriekšējā mācību gada treniņu fiziskās sagatavošanas
procesā, bet eksperimentālā grupa – vingrinājumu kopumus ar gumijas espanderiem.
Eksperimentālās grupas vingrinājuma kopuma teorētiskais pamatojums
un kontroles grupas vingrinājumu kopums
Lai nodrošinātu audzēkņu trenētības sistemātisku paaugstināšanos, ir nepieciešama
slodžu rakstura maiņa. Slodžu rakstura maiņas jāplāno noteiktā ritmā noteiktos laika posmos.
Optimālu sagatavošanas struktūru ietekmē adaptācijas īpatnības noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem, noteiktajam sporta veidam, sportistu individuālās īpatnības, fiziskās sagatavotības
līmenis, sporta veida sacensību kalendārais plāns un citi faktori (Матвеев, 1999; Fernāte, 2006;
Čupriks, 2008).
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Eksperimentālās grupas (vingrinājumu kopums ar gumijas espanderiem) un kontroles
grupas (mācību treniņu vingrinājumu kopums) treniņš tika sastādīts pēc vispārējiem sporta
treniņa pamatprincipiem, un tie ir (Fernāte, 2002, 2006):
 virzība uz augstākiem sasniegumiem (mūsu gadījumā tas ir ātrspēka īpašību un
spēka izturības uzlabošana);
 treniņa procesa nepārtrauktība (mūsu gadījumā treniņu process notika 2 reizes
nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās);
 slodžu pakāpeniskuma princips (mūsu gadījumā slodzes apjoms un intensitāte
pieauga pakāpeniski, katru mācību treniņa nedēļu);
 slodžu dinamikas viļņveidība (tā kā šajos 2 mezociklos ietilpa 10 nedēļas, tad
treniņu programma tika sadalīta divās daļās pa 5 nedēļām katra, bet slodžu
viļņveidību nodrošināja dažādu mikrociklu iekļaušana treniņu programmā, kur
mainījās gan slodzes intensitāte, gan apjoms);
 treniņa procesa cikliskums (mūsu gadījumā treniņu programma tika sastādīta
diviem nelieliem vispārējās fiziskās sagatavošanas cikliem; katrs no tiem ilga 5
mikrociklus un katrā mezociklā tika izmantotas dažādas pretestības gumijas
espanderi);
 sacensību darbības struktūras un treniņu struktūras savstarpēja sakarība un
vienotība (tā kā testēšana notika, lai noteiktu pleca joslas muskuļu ātrspēka, spēka
izturības un pleca locītavas muskuļu funkcionālo stāvokli, tad treniņu struktūra
bija cieši savstarpēji saistīta ar testu struktūru);
 vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības vienotība (mūsu gadījumā abu
treniņu programmu specifika tika virzīta gan uz vispārējo fizisko sagatavotību, gan
speciālo fizisko sagatavotību).
Izanalizējot visu iegūto informāciju par plecu muskulatūras stiprināšanas un muskuļu
attīstīšanas īpatnībām, izmantojot vingrinājumus ar papildu pretestību, tika ņemta vērā visa
informācija, kas izklāstīta literatūras apskatā, un vingrinājumu izvēlei kalpoja daudzu autoru
ieteikumi un rekomendācijas (Neer, 1972; Hawkins, 1980; Jobe, 1983; Harman, 1984; Lander,
1986; Shea, 1986; Jones, 1987; O'Brien, 1990; Townsend, 1991; Moseley, 1992; Soslowsky,
1992; Davies, 1993; Gross, 1993; Mazur, 1993; Kamkar, 1993; O'Connell, 1993; DeLee, 1994;
Pagnani, 1994; Davidson, 1995; O'Brien, 1995; Jobe, 1995; Sharkey, 1995; Cresswell, 1998;
Fees, 1998; Durall, 2001).
Mācību treniņu process eksperimentālajai grupai tika organizēts pēc atkārtojuma
metodes. Ar atkārtojuma metodes palīdzību (ievērojot vingrinājumu izpildes nosacījumus) var
trenēt dažādas fiziskās īpašības. Lai veicinātu spēka izturības attīstīšanu, ir jāizmanto vidēji liels
atkārtojumu skaits un kustībām jābūt vienmērīgām un ar vidēju izpildījuma ātrumu, savukārt
ātrspēka īpašību attīstīšanai ir jāizvēlas mazāks atkārtojumu skaits un vingrinājumu izpildījuma
raksturam jābūt dinamiskam (ar paātrinājumu) (Матвеев, 1999; Fernāte, 2002, 2006; Konrads,
2003; Krauksts, 2006; 2008).
Eksperimentālās grupas vingrinājumu kopums Nr.1 tika sastādīts ar mērķi nostiprināt
pleca locītavas rotatoru manžetes muskuļus.
Rotatoru manžete ir četru muskuļu un to cīpslu komplekss, kas kustību veikšanas laikā
notur stabilu pleca locītavas pozīciju, nodrošina tās mobilitāti un spēku. Šie četri muskuļi
stiprinās pie lāpstiņas kaula, bet to cīpslas – pie augšdelma kaula lielā paugura. Aptverot
augšdelma kaula galvu – virsšķautnes muskulis, zemšķautnes muskulis, zemlāpstiņas muskulis
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un mazais apaļais muskulis – pagriež jeb rotē augšdelma kaulu (Dobelnieks, 2012; Ārglis, 2013;
Orto Klīnika, 2016).
Eksperimentālās grupas vingrinājumu kopumam Nr.1 atbilstoši gumijas espandera
īpatnībām tika atlasīti, pielāgoti un modificēti 5 vingrinājumi:
1. Augšdelmu abdukcija stāvus, augšdelmam atrodoties neitrālajā pozīcijā
(addukcijā).
2. Augšdelma rotācija uz āru, augšdelmu atceļot (abdukcijā) līdz 80º – 90º attiecībā
pret ķermeni.
3. Augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelmu atceļot (abdukcijā) līdz 80º – 90º attiecībā
pret ķermeni.
4. Augšdelma rotācija uz āru, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā) piespiests pie
ķermeņa.
5. Augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā) piespiests
pie ķermeņa.
Vingrinājumu kopuma Nr.1 izpildes laikā vairāk tika noslogoti svarīgi pleca locītavas
stiprināšanas muskuļi: virsšķautnes muskulis (m.supraspinatus), zemšķautnes muskulis
(m.infraspinatus), zemlāpstiņas muskulis (m.subscapularis), mazais apaļais muskulis (m.teres
minor), lielais apaļais muskulis (m.teres major). Protams, šajā vingrinājumu kopumā tiek
papildus noslogoti arī citi muskuļi, kas piedalās pleca locītavas fiksēšanā. Vingrinājumu pamatā
ir augšdelma rotācijas uz iekšu un āru, aukšdelmam atrodoties neitrālajā pozīcijā, vai ar
augšdelma atcelšanu līdz 90º attiecībā pret ķermeni. Šādi vingrinājumi jāizpilda ar vienmērīgu
ātrumu, kas vairāk līdzinās lēnām un kontrolētām kustībām, nepieļaujot asas un saraustītas
kustības.
Eksperimentālās grupas vingrinājumu kopumā Nr.1, kas paredzēts plecu locītavas
muskulatūras stiprināšanai, ietilpa vingrinājumi, kas pēc rakstura bija vienkāršāki un vieglāk
izpildāmi. Vingrinājumu izpilde treniņā notika pieaugošā secībā, sākot ar pirmo vingrinājumu
līdz pēdējam, un izpildījuma nosacījumi bija šādi (sk. 3.tab.):
 vingrinājuma izpildes ilgums 30 sek.;
 slodzes intensitāte – aptuvenais vingrinājuma vienas kustības ilgums ir 2 sek.
(katrā sērijā pa 15 atkārtojumiem);
 katram vingrinājumam izpilda 3 sērijas;
 atpūtas pauze starp sērijām un vingrinājumiem – 60 sek.;
 gumijas pretestība pirmajās 5 nedēļās ir visvieglākā (ja ir nepieciešams, tad
pakāpeniski palielina gumijas nostiepumu), otrajās 5 nedēļās – nākamais gumijas
pretestības līmenis (ja ir nepieciešams, tad pakāpeniski palielina gumijas
nostiepumu).
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3.tabula

Eksperimentālās grupas treniņu plāns plecu joslas muskuļu attīstīšanai
Nedēļa

Diena

Vingrinājumu
Sērijas
kopums

Pirmdiena

Nr.1

3

Ceturtdiena

Nr.2

3

1.–10.

Slodzes
apjoms

Slodzes
laiks

Atpūta

15
(reizes)
8 – 10
(reizes)

30
(sek.)
10
(sek.)

60
(sek.)
120
(sek.)

Slodzes
intensitāte,
gumijas
Zila, sarkana
Zila, sarkana,
dzeltena

Otrā vingrinājuma kopuma mērķis – plecu joslas muskulatūras ātrspēka īpašību un spēka
izturības palielināšana. Sastādot eksperimentālajai grupai vingrinājumu kopumu Nr.2, atbilstoši
gumijas espandera īpatnībām tika atlasīti, pielāgoti un modificēti 5 vingrinājumi:
1. Augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu roku saliekšanu un iztaisnošanu lejā.
2. Augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu apakšdelmu iztaisnošanu priekšā.
3. Augšdelmu saliekšana sēdus uz priekšu.
4. Augšdelmu pievilkšana klāt pie ķermeņa ar roku saliekšanu.
5. Augšdelmu atvilkšana atpakaļ sēdus (roku izvērsieni sānis, atpakaļ).
Vingrinājumu kopums Nr.2 slodzes laikā vairāk noslogoja tos muskuļus, kuri volejbolā
piedalās serves un gremdes kustībās. Vingrinājumu izpildījuma kustību trajektorijas tika izvēlētas
tā, lai eksperimenta laikā spētu palielināt plecu joslas muskuļu ātrspēka un spēka izturības
īpašības. Šajā vingrinājumu kopumā tiek papildus noslogoti arī citi muskuļi, kas piedalās pleca
locītavas fiksēšanā un dinamiskās stabilitātes paaugstināšanā. 3 vingrinājumu pamatā ir kustības
ar dinamisku izpildījuma raksturu, bet tajā pašā laikā ir nepieciešams precīzs un kontrolēts
tehniski pareizs izpildījums, lai neradītu labvēlīgus apstākļus traumu rašanās iespējām. Savukārt
2 vingrinājumi tika izstrādāti ar mērķi palielināt spēka izturību plecu joslas aizmugurējai daļai,
kurā aktīvu darbību izrāda arī zemšķautnes muskulis (m.infraspinatus), zemlāpstiņas muskulis
(m.subscapularis), mazais apaļais muskulis (m.teres minor) un lielais apaļais muskulis (m.teres
major).
Vingrinājumu kopumā Nr.2 pēc izpildījuma rakstura pirmie trīs vingrinājumi bija
sarežģītāki, dinamiskāki, prasīja lielāku kustību precizitāti, savstarpēju darbību saskaņotību, tāpēc
to izpildījuma nosacījumi bija šādi (sk. 3.tab.):
 vingrinājuma izpildes ilgums līdz 10 sek.;
 slodzes intensitāte – vingrinājuma aptuvenais atkārtojumu skaits (katrā sērijā pa 8
– 10 atkārtojumiem);
 katram vingrinājumam izpilda 3 sērijas;
 atpūtas pauze starp sērijām un vingrinājumiem – 120 sek.;
 gumijas pretestība pirmajās 5 nedēļās ir vismazākā (ja ir nepieciešams, tad
pakāpeniski palielina gumijas nostiepumu), otrajās 5 nedēļās – nākamais gumijas
pretestības līmenis (ja ir nepieciešams, tad gumijas nostiepumu palielina
pakāpeniski).
Pārējos vingrinājumos izpildes nosacījumi ir tādi paši kā vingrinājumu kopumā Nr.1.
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Kontroles grupas vingrinājumu kopums Nr.1 ietvēra sevī vingrinājumus plecu joslas
muskulatūras attīstīšanai un sastāvēja no četriem vingrinājumiem:
1. Roku saliekšana balstā guļus uz ceļiem vai balstā guļus, rokas uz bumbas (roku
stāvoklis – šauri).
2. Roku saliekšana balstā guļus uz ceļiem vai balstā guļus, viena roka uz bumbas
(roku stāvoklis – plecu platumā). Pēc katra atkārtojuma paripināt bumbu uz
pretējo roku.
3. Svara pārnešana uz priekšu un atpakaļ no balsta guļus uz saliektām rokām (uz
apakšdelmiem) uz balstu guļus ar taisnām rokām (uz plaukstām).
4. Pāreja no balsta guļus uz saliektām rokām (uz apakšdelmiem) uz balstu guļus ar
taisnām rokām (uz plaukstām). Pāreju izpilda pārmaiņus ar vienu un tad ar otru
roku.
Vingrinājumus izpilda vienmērīgā tempā, bez straujām kustību ātruma maiņām.
Vingrinājumu izpilde treniņā notika pieaugošā secībā, sākot ar pirmo vingrinājumu līdz pēdējam,
un izpildījuma nosacījumi bija šādi (sk. 4.tab.):
 vingrinājuma izpildes ilgums - 30 sek.;
 slodzes intensitāte – aptuvenais vingrinājuma vienas kustības ilgums ir 2 sek.
(katrā sērijā pa 15 atkārtojumiem);
 katram vingrinājumam izpilda 4 sērijas;
 atpūtas pauze starp sērijām un vingrinājumiem – 120sek.;
 vingrinājumus izpilda ar personīgo ķermeņa svaru;
 atkarībā no fiziskās sagatavotības līmeņa izmanto divus balsta guļus stāvokļus
(balstā guļus uz ceļiem vai balstā guļus).
4.tabula
Kontroles grupas treniņu plāns plecu joslas muskuļu attīstīšanai
Nedēļa

Diena

Vingrinājumu
Sērijas
kopums

Pirmdiena

Nr.1

4

Ceturtdiena

Nr.2

4

1.–10.

Slodzes
apjoms
15
(reizes)

Slodzes
laiks
30
(sek.)

Atpūta

8 – 10
(reizes)

10
(sek.)

120
(sek.)

60
(sek.)

Slodzes
intensitāte
Personīgais
svars
Personīgais
svars,
pildbumba
(0,5 un 1kg)

Kontroles grupas vingrinājumu kopums Nr.2 ietvēra sevī vingrinājumus plecu joslas
muskulatūras ātrspēka attīstīšanai un sastāvēja no četriem vingrinājumiem:
1. Roku saliekšana balstā guļus uz ceļiem vai balstā guļus ar plaukstu sasitieniem
(roku stāvoklis – plecu platumā).
2. Pildbumbas mešana uz priekšu ar abām rokām stāvus (auta metiens futbolā). Kājas
plecu platumā vai soļa stājā. Pildbumba – 1kg.
3. Pildbumbas mešana uz priekšu ar vienu roku no vietas vai ar soli uz priekšu.
Pildbumba – 0,5kg.
4. Pildbumbas mešana pāri tīklam (gremdes imitācija). Pildbumba – 0,5kg.
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Kontroles grupas vingrinājumu kopumā Nr.2 vingrinājumi pēc izpildījuma rakstura bija
dinamiski, tāpēc galvenais nosacījums ir eksplozīvs izpildījums ar maksimālu paātrinājumu.
Vingrinājumu izpildījuma nosacījumi bija šādi (sk. 4.tab.):
 vingrinājuma izpildes ilgums līdz 10 sek.;
 slodzes intensitāte – aptuvenais vingrinājuma atkārtojumu skaits (katrā sērijā pa 8
– 10 atkārtojumiem);
 katram vingrinājumam izpilda 4 sērijas;
 atpūtas pauze starp sērijām un vingrinājumiem – 120 sek.;
 vingrinājumus izpilda ar personīgo ķermeņa svaru vai ar pildbumbu 0,5 un 1kg;
 atkarībā no fiziskās sagatavotības līmeņa izmanto divus balsta guļus stāvokļus
(balstā guļus uz ceļiem vai balstā guļus).
Eksperimentālās grupas pirmais vingrinājumu kopums tika sastādīts ar mērķi nostiprināt
pleca locītavas rotatoru manžetes muskuļus. Vingrinājumi pirmajā kopumā pēc izpildījuma
rakstura bija vienkāršāki un vieglāk izpildāmi. Otrā vingrinājuma kopuma mērķis bija plecu
joslas muskulatūras ātrspēka īpašību un spēka izturības palielināšana. Vingrinājumi pēc
izpildījuma rakstura bija sarežģītāki, prasīja lielāku kustību precizitāti, savstarpēju saskaņotību,
darbības raksturu. Mācību treniņu process eksperimentālajai grupai tika organizēts pēc
atkārtojuma metodes.
Kontroles grupa savā treniņu procesā izmantoja divus vingrinājumu kopumus, kuros
ietilpa četri vingrinājumi. Vingrinājumu izpildes nosacījumi bija tādi paši kā eksperimentālajai
grupai. Viena vingrinājumu kopuma mērķis bija plecu joslas muskuļu attīstīšana, bet otra
vingrinājuma kopuma mērķis – ātrspēka īpašību attīstīšana.
Eksperimentālās grupas vingrinājumu kopums ar gumijas espanderiem Nr.1
plecu locītavas muskulatūras attīstīšanai
1.vingrinājums – augšdelmu abdukcija stāvus. Sākuma stāvoklis – pamatstāja, roku
celšana sānis. Slodzes iedarbības mērķis: virsšķautnes muskulis (m.supraspinatus), deltveida
muskulis (m. deltoideus) (sk. 5.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas ar muguru pret vingrošanas sienu (Švinks, 2010),
satverot gumijas espanderus, kas piestiprināti vingrošanas sienai apakšā, rokas atrodas sānis, lejā,
nedaudz saliektas elkoņu locītavās. Ir rekomendējams satvēriens ar plaukstām priekšā, īkšķis ir
vērst uz augšu, lai būtu iespējama neliela augšdelma rotācija uz āru. Izpildot roku celšanu sānis,
jācenšas rokas turēt nedaudz priekšā. Pārvarot pretestību, notiek ieelpa (krūškurvis izplešas).
Beigu stāvoklī augšdelms atrodas apmēram 90° leņķī attiecībā pret ķermeni (elkonis nav augstāks
par plecu locītavu), un rokas ir nedaudz virzītas uz priekšu (skatā no sāniem). Augšējā punktā ir
ieteicama neliela kustības apturēšana līdz 1 sekundei. Nolaižot rokas lejā, notiek izelpa.
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a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
5.att. Augšdelmu abdukcija stāvus. Sākuma stāvoklis – pamatstāja, roku celšana sānis
2.vingrinājums – augšdelma rotācija uz āru, augšdelmu atceļot (abdukcijā) līdz 80º – 90º
attiecībā pret ķermeni. Slodzes iedarbības mērķis: zemšķautnes muskulis (m.infraspinatus) (sk.
6.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas stāvus ar muguru pret vingrošanas sienu, satverot
gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas sienai apakšā, roka atrodas horizontālajā plaknē
sānis un ir saliekta elkoņu locītavā 90º, plauksta vērsta uz leju. Pirms kustības uzsākšanas –
ieelpa. Kustība notiek ar apakšdelma rotāciju uz āru, saglabājot visus iepriekš minētos
nosacījumus. Šajā brīdī notiek izelpa. Kustību izpilda, līdz plauksta ir vērsta ar skatu uz priekšu,
lejā (kustību amplitūda ir aptuveni 75º). Beigu stāvoklī ir ieteicama neliela kustības apturēšana
līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa.

a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
6.att. Augšdelma rotācija uz āru, augšdelmu atceļot (abdukcijā)
līdz 80º – 90º attiecībā pret ķermeni
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3.vingrinājums – augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelmu atceļot (abdukcijā) līdz 80º –
90º attiecībā pret ķermeni. Slodzes iedarbības mērķis: zemlāpstiņas muskulis (m.subscapularis)
(sk. 7.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas sēdus uz grīdas ar muguru pret vingrošanas sienu,
kājas nedaudz saliektas ceļu locītavā, satverot gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas
sienai augšā, roka atrodas horizontālajā plaknē sānis un ir saliekta elkoņu locītavā 90º, plauksta ir
vērsta ar skatu uz priekšu, lejā (apakšdelms ir aptuveni 75º leņķī attiecībā pret grīdu skatā no
sāniem). Pirms kustības uzsākšanas – ieelpa. Kustība notiek ar apakšdelma rotāciju uz iekšu,
saglabājot visus iepriekš minētos nosacījumus, reizē ar izelpu. Kustību izpilda, līdz plauksta ir
vērsta uz leju (kustību amplitūda ir aptuveni 75º). Beigu stāvoklī ir ieteicama neliela kustības
apturēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa.
4.vingrinājums – augšdelma rotācija uz āru, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā)
piespiests pie ķermeņa. Slodzes iedarbības mērķis: mazais apaļais muskulis (m.teres minor) (sk.
8.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas stāvus ar muguru pret vingrošanas sienu, satverot
gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas sienai sānos vienā augstumā ar plaukstu. Roka
atrodas neitrālajā pozīcijā (addukcijā), augšdelms ir piespiests pie ķermeņa un rotē uz iekšu. Roka
ir saliekta elkoņu locītavā 90º, un plauksta pieskaras vēderam. Pirms kustības uzsākšanas - ieelpa.
Kustība notiek ar apakšdelma rotāciju uz āru reizē ar izelpu, saglabājot visus iepriekš minētos
nosacījumus. Kustību izpilda, līdz plauksta ir vērsta ar skatu uz sāniem un apakšdelms atrodas
vienā līnijā ar augšdelmu skatā no priekšas (kustību amplitūda ir aptuveni 75º). Beigu stāvoklī ir
ieteicama neliela kustības apturēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa.

a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
7.att. Augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelmu atceļot (abdukcijā)
līdz 80º – 90º attiecībā pret ķermeni
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a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
8.att. Augšdelma rotācija uz āru, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā) piespiests pie
ķermeņa
5.vingrinājums – augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā)
piespiests pie ķermeņa. Slodzes iedarbības mērķis: lielais apaļais muskulis (m.teres major) (sk.
9.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas stāvus ar muguru pret vingrošanas sienu, satverot
gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas sienai sānos vienā augstumā ar plaukstu. Roka
atrodas neitrālajā pozīcijā (addukcijā), augšdelms ir piespiests pie ķermeņa un rotē uz āru. Roka
ir saliekta elkoņu locītavā 90ºun plauksta ir vērsta ar skatu uz sāniem, un apakšdelms atrodas
vienā līnijā ar augšdelmu skatā no priekšas. Pirms kustības uzsākšanas – ieelpa. Kustība –
apakšdelma rotācija uz iekšu – notiek reizē ar izelpu, saglabājot visus iepriekš minētos
nosacījumus. Kustību izpilda, līdz plauksta pieskaras vēderam (kustību amplitūda ir aptuveni
75º). Beigu stāvoklī ir ieteicama neliela kustības apturēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma
stāvoklī, notiek ieelpa.
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a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
9.att. Augšdelma rotācija uz iekšu, augšdelms neitrālajā pozīcijā (addukcijā) piespiests pie
ķermeņa
Eksperimentālās grupas vingrinājumu kopums ar gumijas espanderiem Nr.2
plecu joslas muskulatūras ātrspēka īpašību un spēka izturības palielināšanai
1.vingrinājums – augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu roku saliekšanu un iztaisnošanu
lejā. Slodzes iedarbības mērķis: lielais krūšu muskulis (m. pectoralis major), trīsgalvainais
muskulis (m.tricepss brachii) (garā galviņa) (sk. 10.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas soļa stājā ar seju pret vingrošanas sienu 1 līdz 2
metru attālumā, satverot gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas sienai augšā. Rokas
augšā nedaudz saliektas elkoņa locītavās. Pirms kustības uzsākšanas - ieelpa. Kustība notiek
nedaudz pa loku, pārvietojot rokas plecu platumā uz leju pie gurniem. Kustības vidusdaļā rokas
tiek saliektas elkoņu locītavā 90º un otrajā kustību daļā tās iztaisno. Šajā brīdī notiek izelpa.
Kustību beigu stāvoklī rokas atrodas pie gurniem. Ieteicama neliela kustības apturēšana līdz 1
sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa. Vingrinājumu izpilda dinamiski, ar maksimālu
paātrinājumu kustībā uz leju.
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a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
10.att. Augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu roku saliekšanu un iztaisnošanu lejā
2.vingrinājums – augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu apakšdelmu iztaisnošanu priekšā.
Slodzes iedarbības mērķis: lielais krūšu muskulis (m. pectoralis major), trīsgalvainais muskulis
(m.tricepss brachii) (garā galviņa) (sk. 11.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas soļa stājā ar muguru pret vingrošanas sienu 1 līdz 2
metru attālumā, satverot gumijas espanderu, kas piestiprināts vingrošanas sienai augšā. Rokas
augšā saliektas elkoņa locītavās 90º. Pirms kustības uzsākšanas – ieelpa. Kustība notiek nedaudz
pa loku, pārvietojot rokas plecu platumā sev priekšā. Kustības vidusdaļā notiek roku iztaisnošana
reizē ar izelpu. Kustības beigās - rokas taisnas priekšā. Ieteicama neliela kustības apturēšana līdz
1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa. Vingrinājumu izpilda dinamiski, ar maksimālu
paātrinājumu kustībā uz priekšu.

a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
11.att. Augšdelmu saliekšana ar vienlaicīgu apakšdelmu iztaisnošanu priekšā
3. vingrinājums – augšdelmu saliekšana sēdus uz priekšu. Slodzes iedarbības mērķis:
lielais krūšu muskulis (m. pectoralis major) (sk. 12.att.).
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Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas sēdus uz grīdas ar muguru pret vingrošanas sienu,
kājas nedaudz saliektas ceļu locītavā, satverot gumijas espanderus, kas piestiprināti vingrošanas
sienai augšā. Rokas augšā, nedaudz saliektas elkoņu locītavās, plaukstas vērstas uz leju. Pirms
kustības uzsākšanas - ieelpa. Kustība notiek nedaudz pa loku, pārvietojot rokas plecu platumā sev
priekšā. Visas kustības laikā rokas ir nedaudz saliektas elkoņu locītavās. Šajā brīdī notiek izelpa.
Kustību beigu stāvoklī rokas taisnas priekšā ar vērstām plaukstām uz leju. Ieteicama neliela
kustības apturēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa. Vingrinājumu izpilda
dinamiski ar maksimālu paātrinājumu kustībā uz leju, priekšā.

a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
12.att. Augšdelmu saliekšana sēdus uz priekšu
4. vingrinājums – augšdelmu pievilkšana pie ķermeņa ar roku saliekšanu. Slodzes
iedarbības mērķis: augšdelma muskulis (m.coracobrachialis), divgalvainais muskulis (m.bicepss)
(garā galviņa),
zemšķautnes
muskulis
(m.infraspinatus),
zemlāpstiņas
muskulis
(m.subscapularis), mazais apaļais muskulis (m.teres minor) un lielais apaļais muskulis (m.teres
major) (sk. 13.att.).
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas sēdus uz grīdas ar seju pret vingrošanas sienu, kājas
saliektas ceļu locītavā 90º, satverot gumijas espanderus, kas piestiprināti vingrošanas sienai augšā
sānos. Rokas sānis augšā taisnas, plaukstas vērstas pret zviedru sienu. Pirms kustības uzsākšanas
– ieelpa. Kustība notiek no sānis – augšā, pievelkot augšdelmu sev klāt pie ķermeņa reizē ar
izelpu. Kustības laikā rokas tiek saliektas elkoņu locītavās līdz 90º. Kustību beigu stāvoklī
augšdelms ir piespiests pie ķermeņa un rokas ir saliektas elkoņu locītavās 90º. Ieteicama neliela
kustības apturēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek ieelpa.
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a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
13.att. Augšdelmu pievilkšana pie ķermeņa ar roku saliekšanu
5. vingrinājums – augšdelmu atvilkšana atpakaļ sēdus (roku izvērsieni sānis,
atpakaļ). Slodzes iedarbības mērķis: zemšķautnes muskulis (m.infraspinatus),
mazais apaļais muskulis (m.teres minor) un deltveida muskulis (m. deltoideus)
(sk. 14.att.).

a. sākuma stāvoklis
b. beigu stāvoklis
14.att. Augšdelmu atvilkšana atpakaļ sēdus (roku izvērsieni sānis, atpakaļ)
Sākuma stāvoklī audzēknis atrodas sēdus uz grīdas ar seju pret vingrošanas sienu, kājas
saliektas ceļu locītavā 90º 1 – 2 metru attālumā. Satverot gumijas espanderus, kas piestiprināti
vingrošanas sienai krūškurvja augstumā, rokas priekšā taisnas, plaukstas vērstas viena pret otru.
Pirms kustības uzsākšanas – izelpa. Kustība notiek pa loku, atvelkot augšdelmus atpakaļ. Šajā
brīdī – izelpa. Kustības laikā rokas tiek nedaudz saliektas elkoņu locītavās līdz 30º un notiek
ieelpa. Kustību beigu stāvoklī rokas atrodas sānis, nedaudz saliektas elkoņu locītavās līdz 30º,
plaukstas vērstas ar skatu uz priekšu. Kustības beigās ir ieteicama neliela kustības apturēšana un
pozīcijas nofiksēšana līdz 1 sek. Atgriežoties sākuma stāvoklī, notiek izelpa.
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Eksperimentālās un kontroles grupas pleca joslas muskuļu
ātrspēka, spēka izturības rezultātu dinamika eksperimenta laikā
Eksperimentālās grupas vidējos sākuma un beigu rādītājus un to salīdzinājumus visos
trijos testēšanas kontroles vingrinājumos var aplūkot tabulā un attēlos (sk. 5. tab, 15., 16., 17.att.).
Rezultātu dinamika liecina, ka visos testēšanas kontroles vingrinājumos rezultāti eksperimenta
laikā ir uzlabojušies.
5. tabula
Eksperimentālās grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā (n=10)
Rezultāts
Nr.
Pieauguma
Pieaugums
p.
Tests/Mērvienība
Sākuma
Beigu
ticamība
k.
(2019.10.) (2019.12.)
Pildbumbas
mešana
sēdus
ir ticama
1.
6,78±0,3
7,26±0,4
0,48
(ātrspēks) (m)
(α<0,05)
Kāriens ar saliektām rokām
ir ticama
2.
19,7±0,02 21,6±0,03
1,9
(statiskā spēka izturība) (sek.)
(α<0,05)
Roku saliekšana, iztaisnošana
ir ticama
3.
17,9±0,03 19,5±0,02
1,6
balstā guļus uz ceļiem (reizes)
(α<0,05)
Kontroles vingrinājumā Nr.1. – „pildbumbas mešana sēdus” – eksperimentālās grupas
dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 6,78±0,3 metri, bet eksperimenta beigās – 7,26±0,4 metri
(sk. 5. tab., 15.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un beigās ir ticama (α<0,05).
Rezultāti liecina, ka eksperimentālajai grupai eksperimenta laikā izdevās paaugstināt ātrspēka
īpašības. Kopumā eksperimentālajai grupai kontroles vingrinājumā „pildbumbas mešana sēdus”
izdevās uzlabot vidējo rezultātu par 0,48 metriem.
Kontroles vingrinājumā Nr.2. – „kāriens ar saliektām rokām” – eksperimentālās grupas
dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 19,7±0,02 sek., bet eksperimenta beigās – 21,6±0,03 sek.
(sk. 5. tab., 16.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un beigās ir ticama (α<0,05).
Rezultāti liecina, ka eksperimentālajai grupai eksperimenta laikā izdevās paaugstināt spēka
izturības īpašības. Kopumā eksperimentālajai grupai kontroles vingrinājumā „kāriens ar
saliektām rokām” izdevās uzlabot vidējo rezultātu par 1,9 sekundēm.
Kontroles vingrinājumā Nr.3. – „roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” –
eksperimentālās grupas dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 17,9±0,03 reizes, bet eksperimenta
beigās - 19,5±0,02 reizes (sk. 5. tab., 16.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un
beigās ir ticama (α<0,05). Rezultāti liecina, ka eksperimentālajai grupai eksperimenta laikā
izdevās paaugstināt spēka izturības īpašības plecu muskuļiem un roku iztaisnotājiem. Kopumā
eksperimentālajai grupai kontroles vingrinājumā „roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz
ceļiem” izdevās uzlabot vidējo rezultātu 1,6 reizes.
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15.att. Kontrolvingrinājuma „Pildbumbas mešana sēdus” vidējo rezultātu dinamika
eksperimentālajā un kontroles grupā eksperimenta laikā

16.att. Eksperimentālās grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā
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6. tabula
Kontroles grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā (n=10)
Nr.
p.
k.
1
2
3

Tests/Mērvienība
Pildbumbas
mešana
sēdus
(ātrspēks) (m)
Kāriens ar saliektām rokām
(statiskā spēka izturība) (s)
Roku saliekšana, iztaisnošana
balstā guļus uz ceļiem (reizes)

Rezultāts
Sākuma
Beigu
(2019.10.) (2019.12.)

Pieaugums

6,89±0,4

7,14± 0,4

0,25

20,4±0,04

21,9±0,03

1,5

17,4±0,2

19,1±0,02

1,7

Pieauguma
ticamība
ir ticama
(α<0,05)
ir ticama
(α<0,05)
ir ticama
(α<0,05)

Kontroles grupas vidējos sākuma un beigu rādītājus un to salīdzinājumus visos trijos
testēšanas kontroles vingrinājumos var aplūkot tabulā un attēlos (sk. 6.tab., 15.,17.att.). Arī
kontroles grupas rezultātu dinamika liecina, ka visos testēšanas kontroles vingrinājumos rezultāti
eksperimenta laikā ir uzlabojušies.
Kontroles vingrinājumā Nr.1. – „pildbumbas mešana sēdus” – kontroles grupas
dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 6,89±0,4 metri, bet eksperimenta beigās – 7,14±0,4 metri
(sk. 6.tab., 15.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un beigās ir ticama (α<0,05).
Rezultāti liecina, ka kontroles grupai eksperimenta laikā arī izdevās paaugstināt ātrspēka īpašības.
Kopumā kontroles grupai kontroles vingrinājumā „pildbumbas mešana sēdus” izdevās uzlabot
vidējo rezultātu par 0,25 metriem.
Kontroles vingrinājumā Nr.2. – „kāriens ar saliektām rokām” – kontroles grupas
dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 20,4±0,04 sek., bet eksperimenta beigās – 21,9±0,03 sek.
(sk. 6. tab., 17.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un beigās ir ticama (α<0,05).
Iegūtie rezultāti liecina, ka kontroles grupai eksperimenta laikā izdevās paaugstināt spēka
izturības īpašības. Kopumā kontroles grupai kontroles vingrinājumā „kāriens ar saliektām rokām”
izdevās uzlabot vidējo rezultātu par 1,5 sekundēm.
Kontroles vingrinājumā Nr.3. – „roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” –
kontroles grupas dalībnieku sākuma vidējais rezultāts ir 17,4±0,2 reizes, bet eksperimenta beigās
19,1±0,02 reizes (sk. 6.tab., 17.att.), starpība starp rezultātiem eksperimenta sākumā un beigās ir
ticama (α<0,05). Rezultāti liecina, ka kontroles grupai eksperimenta laikā izdevās paaugstināt
spēka izturības īpašības plecu muskuļiem un roku iztaisnotājiem. Kopumā kontroles grupai
kontroles vingrinājumā „roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” izdevās uzlabot
vidējo rezultātu 1,7 reizes.
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17.att. Kontroles grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā
Fiziskās sagatavotības testu vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā abās grupās
bija pozitīva un pēc matemātiskās statistikas rezultātu pieaugums visos trijos vingrinājumos bija
statistiski ticams. Rezultāti eksperimentālajā un kontroles grupā liecina, ka abās grupās ir
vērojama fiziskās sagatavošanas paaugstināšanās.
Eksperimentālās un kontroles grupas pleca locītavas muskuļu
funkcionālā stāvokļa rezultātu dinamika eksperimenta laikā
7. tabula
Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējo rezultātu dinamika eksperimenta laikā
(10 testu kopējais vidējais vērtējums punktos pēc „Kendall” skalas)
eksperimentālajā un kontroles grupā
Vidējais rezultāts
(punktos) ±
Pieauguma
standartkļūda
Pieaugums
Grupa
ticamība
Sākuma
Beigu
(2019.10.) (2019.12.)
ir ticams
Eksperimentālā grupa (n=10)
2,7±0,02
3,9±0,02
1,2
(α<0,05)
nav ticams
Kontroles grupa (n=10)
2,6±0,02
2,9±0,03
0,3
(α>0,05)
Izanalizējot atkārtoti iegūtos rezultātus un salīdzinot ar sākuma rezultātiem, lietišķās
kinezioloģijas testos konstatējām, ka abām grupām muskuļu funkcionālā stāvokļa izmaiņas ir
dažādas (sk. 7.tab., 18.att.).
Eksperimentālās grupas pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējais vērtējums
punktos pēc „Kendall” pirms eksperimenta uzsākšanas bija 2,7±0,02, bet eksperimenta beigās
3,9±0,02. Eksperimenta laikā pleca locītavas muskuļu funkcionālais stāvoklis ir uzlabojies vidēji
par 1,2 punktiem.
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Kontroles grupas pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējais vērtējums
punktos pēc „Kendall” pirms eksperimenta uzsākšanas bija 2,6±0,02, bet eksperimenta beigās2,9±0,03. Eksperimenta laikā pleca locītavas muskuļu funkcionālais stāvoklis praktiski nav
mainījies, jo vidēji pēc “Kendall” tas ir lielāks tikai par 0,3 punktiem.
Kontroles grupā muskuļu funkcionālā stāvokļa dinamika ir minimāla, un izmaiņas starp
sākuma un beigu rezultātiem nav statistiski ticamas (α>0,05), kas norāda, ka muskuļu
funkcionālais stāvoklis nav uzlabojies.
Savukārt eksperimentālās grupas rezultātu dinamika ir statistiski ticama (α<0,05), kas
norāda uz to, ka muskuļu funkcionālais stāvoklis ir uzlabojies.

18.att. Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējo rezultātu dinamika
eksperimentālajā un kontroles grupā
Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējo rezultātu dinamika liecina, ka
eksperimentālajā grupā ir pozitīvas izmaiņas, bet kontroles grupā izmaiņas netika konstatētas.
Eksperimentālo vingrinājumu kopumu pielietošanas efektivitātes izvērtēšana pleca joslas
muskuļu ātrspēka, spēka izturības attīstīšanai un pleca locītavas dinamiskās stabilitātes
paaugstināšanai volejbolā jauniešiem
Eksperimentālās un kontroles grupas dinamikas salīdzinājumus visos trijos testēšanas
kontroles vingrinājumos var aplūkot tabulā un attēlos (sk. 8. tab., 19., 20.att.).
Kontroles vingrinājumā Nr.2. – “kāriens ar saliektām rokām” – eksperimentālās grupas
vidējais rezultātu pieaugums ir 1,9 sek., bet kontroles grupā – 1,5 sek. (sk. 8. tab., 19.att.),
pieauguma starpība starp grupām ir tikai 0,4 sek.
Kontroles vingrinājumā Nr.3. – “roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” –
eksperimentālās grupas vidējais rezultātu pieaugums ir 1,6 reizes, bet kontroles grupā 1,7 reizes
(sk. 8. tab., 19.att.), pieauguma starpība starp grupām ir tikai 0,1 reize.
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8. tabula
Eksperimentālās un kontroles grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu dinamikas salīdzinājums
Rezultātu pieaugums
Starpība
Nr.
Atšķirību
starp
Tests/Mērvienība
Eksper.
Kontroles
pk.
ticamība
pieaugumu
grupa
grupa
Starpība
Pildbumbas
mešana
sēdus
1
+0,48
+0,25
0,23
ir ticama
(ātrspēks) (m)
(α<0,05)
Starpība
Kāriens ar saliektām rokām
2
+1,9
+1,5
0,4
nav ticama
(statiskā spēka izturība) (s)
α>0,05
Starpība
Roku saliekšana, iztaisnošana
3
+1,6
+1,7
0,1
nav ticama
balstā guļus uz ceļiem (reizes)
α>0,05

19.att. Eksperimentālās un kontroles grupas fiziskās sagatavotības testu
vidējo rezultātu pieaugums eksperimenta laikā
Izvērtējot eksperimentālās un kontroles grupas fiziskās sagatavotības testu „kāriens ar
saliektām rokām” un “roku saliekšana, iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem”, atklājās, ka vidējo
rezultātu pieaugums eksperimenta laikā abām grupām ir ļoti līdzīgs un statistiskas atšķirības starp
grupām pēc eksperimenta beigām nav vērojamas (α>0,05) (sk. 19.att.).
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20.att. Eksperimentālās un kontroles grupas kontrolvingrinājuma „Pildbumbas mešana
sēdus” vidējo rezultātu pieaugums eksperimenta laikā
Kontroles vingrinājumā Nr.1. – “pildbumbas mešana sēdus” – eksperimentālās grupas
vidējais rezultātu pieaugums ir 0,48 metri, bet kontroles grupā – 0,25 metri (sk. 8. tab., 20.att.),
pieauguma starpība starp grupām ir ievērojama un sastāda 0,23 metrus.
Izvērtējot eksperimentālās un kontroles grupas kontroles vingrinājuma „pildbumbas
mešana sēdus”, vidējo rezultātu pieaugums eksperimenta laikā abām grupām ir atšķirīgs un pēc
eksperimenta beigām ir vērojamas statistiski ticamas atšķirības (α<0,05) (skat. 20.att.).
Rezultāti kontroles vingrinājumos “kāriens ar saliektām rokām” un “roku saliekšana,
iztaisnošana balstā guļus uz ceļiem” norāda uz to, ka, lietojot vingrinājumu kopumus ar gumijas
espanderiem, tika panākta tāda pat fiziskās sagatavotības līmeņa uzlabošana (spēka izturības
palielināšana) kā kontroles grupai.
Rezultāti kontroles vingrinājumā „pildbumbas mešana sēdus” norāda uz to, ka, lietojot
vingrinājumu kopumus ar gumijas espanderiem, tika panākta labāka fiziskās sagatavotības līmeņa
uzlabošana (ātrspēka īpašības) nekā kontroles grupai.
Eksperimentālās un kontroles grupas pleca locītavas muskuļu
funkcionālā stāvokļa paaugstināšanas efektivitātes izvērtējums
Izanalizēto lietišķās kinezioloģijas testu vidējo punktu summas pieaugumu iespējams
aplūkot tabulā un attēlā (sk. 9.tab., 21.att.).
Eksperimentālās grupas pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējā
novērtējuma pieaugums ir 1,2 punkti, bet kontroles grupā tikai 0,3 punkti (sk. 9. tab., 21.att.),
pieauguma starpība starp grupām ir ievērojama un sastāda gandrīz veselu punktu – 0,9 punkti.
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9. tabula
Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējā novērtējuma (punktos pēc „Kendall”)
pieauguma dinamikas salīdzinājums eksperimentālajā un kontroles grupā
Vidējais rezultāts (punktos) ±
Starpība
standartkļūda
Pieauguma atšķirības
starp
Parametrs
pieaugu
ticamība
Eksperimentālā
Kontroles
mu
grupa
grupa
Muskuļu
ir ticams
funkcionālais
1,2
0,3
0,9
(α<0,05)
stāvoklis

21.att. Pleca locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa vidējā novērtējuma pieaugums
eksperimenta laikā
Izanalizējot vidējo rezultātu izmaiņas lietišķās kinezioloģijas testos, konstatējām, ka
eksperimentālās grupas muskuļu funkcionālā stāvokļa uzlabojums ir lielāks nekā kontroles grupai
(sk. 21.att.). Eksperimenta beigās plecu locītavas muskuļu funkcionālā stāvokļa atšķirības starp
grupām ir statistiski ticamas (α<0,05).
Iegūtie rezultāti norāda, ka speciālie vingrinājumu kopumi ar gumijas espanderiem plecu
locītavas dinamiskās stabilitātes uzlabošanā deva lielāku efektivitāti.

Izmantotā literatūra:
Morozova, J. (2020). 14-16 gadu vecu volejbolistu plecu muskulatūras attīstīšana
fiziskās sagatavošanas procesā (Maģistra darbs). Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.
Rīga.106 lpp.
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Armands OLIŅŠ
darba vadītāja asoc.prof. U. CIEMATNIEKS
recenzents pētnieks Edgars BERNĀNS

ANAEROBĀ SLIEKŠŅA PAAUGSTINĀŠANA, IZMANTOJOT APĻA
TRENIŅA METODI AR AKTĪVO UN PASĪVO ATPŪTU FLORBOLĀ
Lai izvērtētu florbolistu darbaspējas, bija nepieciešama literatūras izpētīte par florbolu,
apļa treniņu metodēm un sportistu enerģētisko sistēmu. Lai novērtētu florbolistu fiziskās spējas,
bija jāizpēta literatūra arī par sportistu testēšanas veidiem. Florbolistu izturību tika noteikta pēc
laktāta koncentrācijas asinīs un sirdsdarbības frekvences rādītājiem “hit and turn” testa ceturtajā
un astotajā līmenī. Lai noteiktu sportista darbaspējas, testa laikā tika vērtēts arī izturēto līmeņu
skaits.
Florbola pirmsākumi ir meklējami piecdesmitajos gados ASV. Mūsdienīgais florbols
radies 1981. gadā Zviedrijā uz bendija (ledus hokejs ar bumbiņu 11:11) un ledus hokeja
pamatiem. Zviedrijā to dēvē par telpu bendiju – innebandy, Somijā – salybandy, Šveicē –
unihockey. Skandināvijas valstīs šī sporta spēle iekļauta skolu programmās. Florbols ir spraiga un
dinamiska spēle.
Florbols no citiem sporta spēļu veidiem atšķiras ar kustīgumu, jo spēle ir bagāta ar
daudzveidīgām roku un kāju kustībām (Kandavniece, 1998). Lai florbola spēlētāji spēles laikā
spētu pretoties nogurumam, ir nepieciešama izturība. Ir dažādi pētījumi par apļa treniņa metodi
treniņa procesā, ar kuras palīdzību sportistiem spēj attīstīt aerobās darbaspējas.
Apļa treniņa metode ir lielisks veids, kā vienlaicīgi var nodarboties liels audzēkņu skaits,
noteiktajā laika posmā izpildot individuāli uzdoto uzdevumu un ievērojot atpūtas pauzes. Ar apļa
treniņa palīdzību, ja tas ir regulārs, audzēkņos var ieaudzināt tādu rakstura īpašību kā godīgums,
jo, izpildot vingrinājumu individuāli kopā ar grupu, trenerim ne vienmēr ir laiks apskatīt, vai visi
audzēkņi uzdoto vingrinājuma skaitu izpilda (Šolihs,1 968).
Apļa treniņa metode tiek pielietota, lai vienmērīgi noslogotu visu muskuļu grupas un lai
sirds un elpošanas sistēmai būtu nemainīga slodze. Apļu treniņu var variēt un ar tā palīdzību var
attīstīt fiziskās īpašības – ātrumu, izturību, spēku, lokanību. Jebkurš no apļa treniņa variantiem
vairāk vai mazāk attīsta izturību, kā arī jebkurš no variantiem uzlabo vispārējo fizisko
sagatavotību (Šolihs, 1968).
Baylor universitāte sadarbībā ar Kūpera (Cooper) institūtu veica pētījumu par apļa
treniņa ietekmi uz vispārējo izturību un muskuļu izturību. Pētījums pierādīja, ka apļa treniņš
palīdz sievietēm sasniegt izvirzītos mērķus un tos noturēt ilgāk nekā ar jebkuru citu treniņa
metodi (Heavin, 2004).
Apļa treniņos var variēt gan ar aerobo, gan ar anaerobo enerģijas sistēmu. Arvien
aktuālāk tiek pētītas un jauktas slodzes, piemēram, kādu noteiktu laiku pilda anaerobo darbu, pēc
tam-aerobo. Hurley ir teicis, ka augstas intensitātes slodzes palielina atlēta toleranci pret augstu
laktāta koncentrācijas līmeni, jo šāda līmeņa intensitātes slodzes palielina bufersistēmas
kapacitāti skeleta muskuļos (Hurley, 1984).
Augstas aerobās izturības spējas ļauj florbola spēlētājam ne tikai atkārtoti ģenerēt
eksplozīvas darbības, bet arī nodrošina ātru atjaunošanos starp izspēlēm (Girard et al, 2006;
Konig et al, 2001; Smekal et al, 2001). Turklāt florbola spēlētāju augstās intensitātes kustības
(piemēram, strauja virziena maiņa, vairāki sitieni pēc kārtas, īsi, ātri paātrinājumi un
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palēninājumi) ir saistīti ar anaerobās izturības rādītājiem sacensību laikā (Fernandez – Fernandez
et al, 2010). Pamatojoties uz pētījumiem, florbolistam ir jāuzlabo gan aerobās, gan anaerobās
izturības rādītāji (Bangsbo et al, 2006). Florbola spēlētājiem ir jātrenē florbola spēlei
nepieciešamā specifiskā aerobā izturība, muskuļu spēks un jauda ne tikai, lai sasniegtu optimālu
spēļu rezultātu, bet arī lai profesionāli florbolisti varētu efektīvi spēlēt florbolu sacensībās
(Smekal et al, 2001, Fernandez-Fernandez et al, 2009, Kovacs, 2006). Tādēļ ir svarīgi novērtēt
fiziskās darbaspējas un noteikt sporta veidam specifiskās prasības. Izturības treniņu ietekmē
sistoles tilpums palielinās miera stāvoklī, submaksimālās un maksimālās slodzēs. Vēl viens ļoti
svarīgs faktors, kas noved pie sistoles tilpuma palielinājuma, ir palielināts diastoles tilpums, ko
izraisa diastoles uzpildes laiks un asins plazmas pieaugums, tāpēc iespēju robežās jāpalielina
kreisā kambara kontraktilitāte (spēja savilkties). To izraisa sirds muskuļa hipertrofija un
palielināta elastīga atdeve, kas notiek tāpēc, ka paaugstinās kambara stiepšana ar diastoles
uzpildi. Pazemināts asinsspiediens samazina asins plūsmas pretestību no kreisā kambara
(Wilmore, Costill, 2004). Tādējādi arī sirds frekvence kļūst zemāka un organisms strādā
ekonomiskāk. Laktāta slieksnis ir pienskābes uzkrāšanās sākuma brīdis pakāpeniski paaugstinātas
intensitātes slodzes treniņa laikā (Krauksts,Krauksta,2013).
VO2 norāda uz iespējām ilgāk veikt slodzi, kuru no enerģētiskā viedokļa nodrošina tikai
ar aerobām enerģiju resintezējošām reakcijām. Šajā variantā, kad enerģija tiek producēta, slodzes
intensitāte nav īpaši augsta. Parasti mērenas intensitātes zonā tā ir zema un vidēja, kad
pārvietošanās ātrums nav pārāk liels. Daudzos sporta veidos viena no svarīgākajām iezīmēm ir
spēja ilgāku laiku saglabāt augstāku slodzes intensitāti, kad skābekļa maksimālais patēriņš
nodrošina enerģijas plūsmu. Spēja realizēt lielāku intensitāti ir atkarīga no katras personas
individuālā laktāta vai anaerobā sliekšņa. Jo augstāks ir laktāta vai anaerobais slieksnis, jo
audzēknis spēj ilgāku laiku veikt augstākas intensitātes slodzi vai uzrādīt lielāku pārvietošanās
ātrumu, slodzi nodrošinot aerobā veidā (Kraukts,2010).
Testēšanas etapā par paraugu tika ņemts “Hit and turn’’ tenisa tests (Ferrauti et al,
2011), ko pielāgoja florbolistēm. Testa ideja ir šāda: sportists stāv pie konusa un pēc signāla
uzsāk skrējienu pa labi līdz sāna konusam, nonācis stūrī, reizē ar CD atskaņotāja signālu izpilda
imitētu metienu pa vārtiem ar florbola nūju, pēc tam skrien uz otru laukuma stūri – līdz centram,
no centra skrien šķērša skrējienā starp 2 konusiem līdz otra sāna konusam pa kreisi, kur reizē ar
CD atskaņotāja signālu izpilda imitētu metienu pa vārtiem. Tests sastāv no 20 līmeņiem ar
pamazām sarūkošu laika intervālu (0,1 sek. katrā līmenī). Pirmajā līmenī skrējiena laiks no labā
sitiena izpildes stūra līdz kreisā sitiena stūrim ir 4.9 sek., taču 20. līmenī šis laiks ir vairs tikai 3
sek. Katra testa līmeņa ilgums ir aptuveni 47 – 50 sek., tajā laikā izpildot 12 – 16 sitienus. Starp
testa līmeņiem ir atpūtas pauze, kura ilgst 10 sek., taču pēc 4., 8., 12. un 16. līmeņa paredzēta 20
sek. pauze, lai varētu noņemt asins paraugu laktāta koncentrācijas noteikšanai asinīs. Asins
paraugs tika ņemts tikai starp 4. un 8. līmeni.
Sirdsdarbību frekvenču un laktāta noteikšana
Florbolistu izturības spēju novērtēšanas rezultāti iegūti, veicot 20 metru atspoles
skrējienu: starp diviem konusiem 20 m attālumā vienam no otra. Pirmais kontroltesta subjekts ar
florbola nūju rokās nostājas pirms konusa. Atskanot skaņas signālam, sāk skrējienu līdz otram
konusam, galā izpilda florbola sitiena imitāciju. Pēc signāla izpilda sitiena imitāciju ar florbola
nūju un skrien atpakaļ, šķērsojot otru konusu. Signālus atskaņo no standartizēta “beep test”
parauga, kuru izpilda arī “Eirofit” testos kā pēdējo – izturības testu. Turpmāk signāli atskan pēc
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īsāka laika intervāla. Subjektam jāpaspēj iekļauties starp skaņas signāliem, noskrienot kopā
iespējami ilgāku laika periodu. Standartizētajā ierakstā atskan līmeņi, kuri ir jānoskrien vai ir
noskrieti. Sirdsdarbības frekvenci noteica ar Polar krūša jostu, bet laktāta līmeni – ar laktāta
analizatoru “H/p COSMOS”. Kontroltestā piedalījās 30 pētāmie subjekti – sievietes no 20 līdz 30
gadu vecumam. Kontroltesti tika organizēti Eektrum Olimpiskajā centrā pirms plānotā regulārā
treniņa (kontrolgrupai) un izstrādātajām vingrinājumu kopām eksperimentālajām grupām.
Pirmajā līmenī skrējiena laiks no labā sitiena izpildes stūra līdz kreisā sitiena stūrim ir
4.9 sekundes, taču 20. līmenī šis laiks ir vairs tikai 3 sek. Visas sportistes veica kontroltestu
vienlaikus, un dalībnieču rezultāti bija atšķirīgi, proti, viena spēja uzrādīt augstāko rezultātu – 16.
līmeni (no 20 līmeņiem), bet cita dalībniece uzrādīja zemāko rezultātu – 12. līmeni, tāpēc katrai
grupai (kontrolgrupai, 1. un 2.eksperimentālajai grupai) tika aprēķināta aprakstoša statistika:
vidējais aritmētiskais, mediāna, moda un to likumsakarības, lai noteiktu, cik objektīvs ir kopējais
rezultāts attiecībā pret vidējo aritmētisko, kas vienā gadījumā datus reprezentē precīzāk nekā citā
gadījumā. Pēc iegūtajiem vidējiem rezultātiem noteikts grupu normālsadalījums (normālā
distribūcija), ar kuru tika pierādīts, vai grupas ir pietiekami līdzīgas, lai tās drīkstētu salīdzināt
zinātniskajos pētījumos (α < 0,05) jeb 95% rezultātu atbilstība normālsadalījumam.

Apļa treniņa varianti florbolistu anaerobā sliekšņa paaugstināšanai
Galvenie apļa treniņu variantu komponenti, kuri tika iesaistīti eksperimentā darba
izstrādes gaitā, bija šādi:
 apjoms (laika intervāls);
 atpūtas veids (aktīvā vai pasīvā atpūta). Aktīvā atpūta – slodzes intensitātē 60 – 70%
no maksimālās sirdsdarbības frekvences (sk.1.tab.);
 slodzes apjoms (20” darba laikā), kas izpildīts intensitātē 17 ballu vērtējumā (no
maksimuma – 20 ballēm) un pēc pašsajūtas raksturots kā ļoti augstas piepūles slodze.
1. tabula
Aktīvās atpūtas sirdsdarbības frekvences noteikšana
Subjekts
NR1
NR2
NR3
NR4
NR5
NR6
NR7
NR8
NR9
NR10

Maksimālā
SF
180
197
188
189
180
197
188
189
197
189

Aktīvās atpūtas
SF 65% no SF
117,0
128,1
122,2
122,9
117,0
128,1
122,2
122,9
128,1
122,9

Aktīvās atpūtas
SF 75% no SF
135,0
147,8
141,0
141,8
135,0
147,8
141,0
141,8
147,8
141,8

Veicot literatūras analīzi par metodēm apļa treniņā un organisma funkcionālajām
sistēmām, sportistēm tika sastādīts apļa treniņa plāns. Apļa treniņi tika veikti 2 reizes nedēļā pēc
ierastā treniņa plāna, kaut arī katrā nedēļas nogalē bija izbraukuma spēles. Treniņi norisinājās
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Svētdiena

1. nedēļa

Sestdiena

25.10.
(treniņš)

26.10.
(brīvs)

27.10.
(treniņš)

28.10.
(brīvs)

29.10.
(brīvs)

30.10.
(spēle)

01.11.
(brīvs)

2. nedēļa

Piektdiena

02.11.
(treniņš)

03.11.
(brīvs)

04.11.
(treniņš)

05.11.
(brīvs)

06.11.
(brīvs)

07.11.
(spēle)

08.11.
(brīvs)

3. nedēļa

Ceturtdiena

09.11.
(treniņš)

10.11.
(brīvs)

11.11.
(treniņš)

12.11.
(brīvs)

13.11.
(brīvs)

14.11.
(spēle)

15.11.
(brīvs)

4. nedēļa

Trešdiena

16.11.
(treniņš)

17.11.
(brīvs)

18.11.
(treniņš)

19.11.
(brīvs)

20.11.
(brīvs)

21.11.
(spēle)

22.11.
(brīvs)

5. nedēļa

Pirmdiena Otrdiena

23.11.
(treniņš)

24.11.
(brīvs)

25.11.
(treniņš)

26.11.
(brīvs)

27.11.
(brīvs)

28.11.
(spēle)

29.11.
(brīvs)

6. nedēļa

Nedēļa

plkst. 21:00 vakarā. Ierastais treniņš ilga vienu stundu, kas sastāvēja no trim daļām. Pirmajā daļā
notika iesildīšanās ar lēnu skrējienu, pēc tam sekoja speciālie vingrinājumi, lai sagatavotu
organismu darbam un samazinātu traumatisma iespējas. Galvenajā daļā norisinājās florbola spēle,
kas ilga 20 minūtes. Tādējādi sportistes attīstīja gan tehniku, gan pilnveidoja taktiku. Nobeiguma
daļas treniņā nebija, jo sportistes turpināja pildīt izstrādāto apļa treniņu, kas ilga 22 minūtes. Apļa
treniņš sastāvēja no 18 vingrinājumiem, kas paredzēti atsevišķām muskuļu grupām: vispirms
kājām, pēc tam ķermeņa augšdaļai, tad sekoja vingrinājumi viduklim. Katru reizi vingrinājumi
atšķīrās. Apļa treniņi eksperimenta laikā norisinājās vienā mezociklā (sk. 2.tab.).
2. tabula
Mezociklā plānotais eksperimenta grafiks pa datumiem

30.11.
(treniņš)

31.11.
(brīvs)

01.01.
(brīvs)

02.01.
(treniņš)

03.01.
(brīvs)

04.01.
(spēle)

05.01.
(brīvs)

Pirmā eksperimentālā grupa veica 18 vingrinājumus. Katra vingrinājuma slodze
sastāvēja no 20 sekunžu (apjoma) darba, kurš tika izpildīts 17 ballu vērtējumā (no maksimuma –
20 ballēm), kas pēc pašsajūtas tiek raksturota kā ļoti augsta piepūles pakāpe (slodze). Pauzes –
laika intervālus – starp vingrinājumiem subjekti pavadīja aktīvā atpūtā: slodze sastāvēja no 40
sekunžu (apjoma) lēna skrējiena, kas tika izpildīts intensitātē 60 – 70% no maksimālā pulsa.
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

55

Pirmajai eksperimentālajai grupai vingrinājumu kopums tika sastādīts tā, lai noslogotu
visas muskuļu grupas (sk. 3.tab.). Pirmie vingrinājumi bija kājām, jo tā ir lielākā muskuļu grupa,
ar kuras palīdzību paaugstinās pulsa frekvence. Pēc vingrinājumiem kājām sekoja vingrinājumi
ķermeņa augšdaļai, kura nepieciešama spēka spēlē. Trešais vingrinājumu kopums bija ķermeņa
viduklim, kuru svarīgi nostiprināt, lai nerastos muguras traumas. Pēc katra vingrinājuma
eksperimenta dalībnieces veica lēnu skrējienu, kas ilga 40 sekundes, ar mērķi nomierināt
sirdsdarbības frekvenci līdz 60 – 70% no maksimālā pulsa. Tādā veidā aerobais darbs pēc katra
vingrinājuma palīdzēja izvadīt slodzes laikā sakrājušos galaproduktus. Lai atkal noslogotu kāju
muskulatūru, sekoja izklupiens atpakaļ, jo izklupiens lieliski ieslēdz sēžas muskulatūru, kas ir
nepieciešams skrējiena uzsākšanai. Bieži neattīstītas sēžas muskulatūras dēļ rodas traumas, jo
starp muskuļiem veidojas nepareiza spēka attiecība, kas ir viens no traumatisma iemesliem.
Nākamais vingrinājums bija roku saliekšana un iztaisnošana. Šo vingrinājumu eksperimenta
dalībnieces izpildīja balstā uz ceļiem, lai vingrinājuma tehnika būtu precīzāka un muskulis
nostrādātu lielākā amplitūdā. Pēc tam sekoja ķermeņa augšdaļas atcelšana, pieskaroties grīdai, jo
sporta spēļu spēlētajiem bieži rodas nestandarta situācijas, līdz ar to nepieciešams vienlaikus
noslogot vairākus muskuļus. Tieši šis vingrinājums palīdz noslogot ne tikai vēdera taisno
muskuli, bet arī augšstilba muskuļus, liekot tiem savstarpēji ”sadarboties”. Metienu brīdī šī ir ļoti
izteikta kustība, kad vienlaikus iestiepjas vēdera taisnais muskulis un četrgalvainais muskulis. Ar
kopēju kontrakciju var uzlabot metiena spēku. Izklupiens sānis vairāk noslogo četrgalvainā
muskuļa ārējo daļu un sagatavo celi nestandarta kustībām. Ar vingrinājumu- no stāvokļa stāvus
pāreja balstā guļus - var lieliski nostiprināt sirds sistēmu, jo pozīcijas maiņa dod lielāku slodzi
asinsvadiem un sirdsdarbībai. Protams, šo vingrinājumu nevajadzētu dot iesācējiem, bet tā kā
eksperimentālajā grupā bija jau pieredzējušas sportistes, šo vingrinājumu varēja droši lietot.
Nākamais vingrinājums tika pielietots muguras lejasdaļas nostiprināšanai. Bieži sportistiem
asimetriskos sporta veidos rodas muguras problēmas, respektīvi, rodas muskuļu disbalanss, ar
kuru mums – fiziskās sagatavošanas treneriem – ir jācīnās. Šis vingrinājums vienmērīgi noslogo
muguras lejasdaļu, jo metiena brīdī pēc rotāciju kustībām var pabīdīties starpskriemeļa disks un
rasties maza muguras protrūzija, kas vēlāk var pārvērsties par diska trūci. Pēc šiem
vingrinājumiem bija jāveic lēns divu minūšu ilgs skrējiens, saglabājot 60 – 70% no maksimālās
sirds frekvences, lai izvadītu slodzes laikā radušos nevēlamos galaproduktus.
Pēc tam tika izpildīti vingrinājumi, dalot: kājas, ķermeņa augšdaļa un viduklis. Sekoja
pietupiens ar pieskārienu grīdai. Tieši pieskāriens grīdai dod lielāku iestiepumu sēžas
muskulatūrai. Ja vingrinājumu izpilda ar savu svaru, muguras lejasdaļa drīkst noapaļoties, jo
sportists ir jāsagatavo negaidītiem apstākļiem. Nākamais vingrinājums – balstā guļus rotācija pa
labi, pa kreisi. Šis vingrinājums ir īpašs ar to, ka rokas muskulatūra tiek noslogota statiski, plecu
joslai ir jātur slodze un līdz ar to tā nostiprinās un samazinās gan traumatisma iespēja kontaktu
spēlē, gan uzlabojas tās spēks metiena brīdī. Pēc tam vingrinājums – guļus uz muguras, abas
kājas priekšā, viena (otra) kāja lejā. Sportisti bieži mēdz noslogot vēdera taisnā muskuļa augšējo
daļu, aizmirstot par lejasdaļu. Vēdera lejasdaļa bieži vien dod iespēju sportistam palielināt
lordozi, kas pēc tam var radīt problēmas mugurai. Nākamais vingrinājums bija izklupiens atpakaļ
sānis. Šis vingrinājums liek iestiept krusteniskās saites, tās nostiprinot, kas atkal samazinās
traumu iespējamību, kuras var gūt florbola spēles laikā. Vingrinājums – balsts guļus uz ceļiem,
balsts guļus uz apakšdelmiem – attīsta roku spēku, jo lielu darbu veic augšdelma aizmugurējās
grupas muskulis (triceps). Pec tam sekoja vingrinājums - guļus uz vēdera un ķermeņa augšdaļas
atcelšana mazliet pa labi, mazliet par kreisi. Šis vingrinājums atkal deva iespēju muguras
lejasdaļai iziet ārpus komforta zonas, kas ļauj noslogot muskulatūru neierastā režīmā. Šādi,
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

56

rotējot ar muguru, var lieliski nostiprināt muguras dziļo muskulatūru, kas nepieciešama, lai
nerastos muguras traumas. Pēc tam bija izklupiens uz priekšu sānis. Šis vingrinājums, kā jau
iepriekš tika minēts, ļoti labi nostiprina kāju muskulatūru, liekot uzsvaru uz ceļa saitēm, kuras
nepieciešams sagatavot nestandarta situācijām. Nākamais vingrinājums tika dots ķermeņa
augšdaļai, kas mijās ar vidukļa nostiprināšanu – balstā guļus sēžas atcelšana augšup. Tādā veidā
lieliski nostiprinās plecu locītava, kas nepieciešama metiena vai piespēles brīžos. Noslēdzošais
spēka rakstura vingrinājums domāts vēdera muskulatūrai, kas mijās ar kāju muskulatūras
noslogošanu. Šādā veidā tiek noslogota visa priekšējā muskuļu ķēde, kas ļoti palīdz sportista
starpmuskuļu koordinācijai, jo cilvēks šādu kustību ikdienā neveic. Pēc šiem deviņiem
vingrinājumiem bija jāveic lēns divu minūšu ilgs skrējiens, noturot 60 – 70% no maksimālās
sirds frekvences. Skrējiens bija lēns, lai varētu izvadīt negatīvos galaproduktus.
Sportistes pēc treniņa patstāvīgi veica muskuļu pasīvo stiepšanu, kas palīdz izvadīt
negatīvos galaproduktus, paātrinot atjaunošanās procesu.
Otra eksperimentālā grupa veica 18 vingrinājumus. Katra vingrinājuma slodze
sastāvēja no 20 sekunžu (apjoma) darba, kas tika izpildīts 17 ballu vērtējumā (no maksimuma –
20 ballēm), kas pēc pašsajūtas tiek raksturota kā ļoti augsta piepūles pakāpe (slodze). Pēc
vingrinājuma izpildes sportistes pasīvi atpūtās (sk. 4.tab.). Pēc treniņa sportistes patstāvīgi veica
muskuļu pasīvo stiepšanu, kas no tiem palīdz izvadīt negatīvos galaproduktus un paātrina
atjaunošanās procesu.
Gan florbolam raksturīgos vingrinājumus, gan spēka vingrinājumus veica trešā, t.i.,
kontrolgrupa (sk. 5.tab.).
Šī grupa izpildīja treniņa plānu, kuru bija sastādījis florbola treneris. Plāna mērķis:
attīstīt tehnikas elementus un taktiku kopā ar spēka rakstura vingrinājumiem. Pirmais uzdevums
bija skrējiens starp konusiem, vadot bumbiņu. Šis vingrinājums lieliski attīsta individuālo
tehniku, kas nepieciešama, lai labāk kontrolētu bumbiņu. Vingrinājums ilga 2 minūtes. Pēc šī
vingrinājuma sekoja pasīva atpūta, kas ilga vienu minūti. Pēc tam turpinājās spēka rakstura
vingrinājumi – pietupiens ar savu svaru. Pietupieni tika izpildīti 15 ballu vērtējumā no 20 pēc
Borga skalas. Pēc šī vingrinājuma atkal bija 1 minūte pasīvai atpūtai, kam sekoja nākamais
tehnikas attīstīšanas uzdevums – metiens pa vārtiem. Vingrinājums ilga divas minūtes, pēc kura
sekoja izklupieni gaitā, kas atkal noslogoja kājas. Šādu paņēmienu sauc par apļa treniņa triecienu
metodi, kurai raksturīgi vingrinājumi vienai un tai pašai muskuļa grupai. Pēc šī vingrinājuma
atkal sekoja atpūta. Šādi bija 8 dažādi vingrinājumi. Kopējais treniņa ilgums – 20 minūtes.

Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

57

3. tabula
Treniņa nodarbības plāna saturs pirmajai eksperimentālajai grupai
Nr.
1.

Vingrinājuma nosaukums
Pietupiens (sk. 1.att.)

2.

No pamatstājas pāriet balstā guļus (sk. 2.att.)

3.

Guļus uz vēdera, roku, kāju atcelšana (sk.
3.att.)
Izklupiens atpakaļ (sk. 4.att.)

4.

7.

Balstā guļus uz ceļiem, roku saliekšana,
iztaisnošana (sk. 5.att.)
Guļus uz muguras, ķermeņa augšdaļas
atcelšana, ar rokām pieskaroties grīdai (sk.
6.att.)
Izklupiens sānis (sk. 7.att.)

8.

No pamatstājas lēciens balstā guļus (sk. 8.att.)

9.

Guļus uz vēdera, roku atcelšana, saliekšana
(sk. 9.att.)
Lēns skrējiens (60 – 70% no maksimālās SF)

5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Pietupiens – ar rokām pieskaroties grīdai
(sk.10.att.)
Balsts guļus sānis uz labās (kreisās) rokas (sk.
11.att.)
Guļus uz muguras, kājas priekšā, viena (otra)
kāja lejā (sk. 12.att.)
Izklupiens atpakaļ sānis (sk. 13.att.)
Balsts guļus uz ceļiem, pāriet balstā guļus uz
apakšdelmiem un atpakaļ balstā (sk. 14.att.)
Guļus uz vēdera, atceļot rokas, rokas pa labi
(kreisi) (sk. 15.att.)
Izklupiens uz priekšu sānis (sk. 16.att.)
Balsts guļus, balstā guļus – sēža augšup (sk.
17.att.)
Guļus uz muguras, abas kājas saliektas, rokas
augšā, atceļot kājas, rokas pie ceļiem (sk.
18.att.)
Lēns skrējiens (60 – 70% no maksimālās SF)

Slodze
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)

Aktīvā atpūta
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)

20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)

40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)
40” (60-70% no
maksimālās SF)

2’
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4. tabula
Treniņa nodarbības plāna saturs otrajai eksperimentālajai grupai
Nr.
Vingrinājuma nosaukums
1. Pietupiens (sk. 1.att.)
2.

No pamatstājas pāriet balstā guļus (sk. 2.att.)

3.

Guļus uz vēdera, roku, kāju atcelšana (sk. 3.att.)

4.

Izklupiens atpakaļ (sk. 4.att.)

5.

7.

Balstā guļus uz ceļiem, roku saliekšana,
iztaisnošana (sk. 5.att.)
Guļus uz muguras, ķermeņa augšdaļas atcelšana,
ar rokām pieskaroties grīdai (sk. 6.att.)
Izklupiens sānis (sk. 7.att.)

8.

No pamatstājas lēciens balstā guļus (sk. 8.att.)

9.

Guļus uz vēdera, roku atcelšana, saliekšana (sk.
9.att.)
Lēns skrējiens (60 – 70% no maksimālās SF)
Pietupiens – ar rokām pieskaroties grīdai
(sk.10.att.)
Balsts guļus sānis uz labās (kreisās) rokas (sk.
11.att.)
Guļus uz muguras, kājas priekšā, viena (otra)
kāja lejā (sk. 12.att.)
Izklupiens atpakaļ sānis (sk. 13.att.)

6.

10.
11.
12.
13.
14.

15. Balsts guļus uz ceļiem, pāriet balstā guļus uz
apakšdelmiem un atpakaļ balstā (sk. 14.att.)
16. Guļus uz vēdera, atceļot rokas, rokas pa labi
(kreisi) (sk. 15.att.)
17. Izklupiens uz priekšu sānis (sk. 16.att.)
18. Balsts guļus, balstā guļus – sēža augšup (sk.
17.att.)
19. Guļus uz muguras, abas kājas saliektas, rokas
augšā, atceļot kājas, rokas pie ceļiem (sk. 18.att.)
20. Pasīva atpūta

Apjoms
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
2’
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
20” (ļoti augsta
piepūles pakāpe)
2’

Atpūta
40”
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5. tabula
Treniņa nodarbības plāna saturs kontrolgrupai
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vingrinājuma nosaukums
Skrējiens caur konusiem, vadot bumbiņu
Pietupiens ar savu svaru
Metieni pa vārtiem
Izklupieni gaitā
Piespēles pret bortu
Guļus uz muguras, ķermeņa augšdaļas atcelšana
Piespēles ar partneri
Ķermeņa augšdaļas atcelšana

Apjoms
2’
1’
2’
1’
2’
1’
2’
1’

Atpūta
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’
1’

1.vingrinājums. Sākuma stāvoklis (S.st.) – pamatstāja (sk. 1.att.);
1 – 2 – pietupiens;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Pietupiens nepieciešams florbola spēlētājām, lai attīstītu kāju spēku. Tiek noslogots
augšstilba četrgalvainais muskulis, sēžas muskulis un hamstringi. Vingrinājumā uzmanība
jāpievērš muguras stāvoklim, mugura ir taisna, skats uz priekšu. Kājas saliecot – ieelpa,
iztaisnojoties – izelpa.

1. att. Pietupiens
2.vingrinājums. S. st. – pamatstāja (sk. 2.att.);
1 – 4 – pāriet balstā guļus;
4 – 8 – sākuma stāvoklis.
Šis vingrinājums nepieciešams, lai attīstītu sportista roku un korsetes spēku. Tiek
noslogoti rokas augšdelma muskuļi, plecu josla un vēdera taisnais muskulis. Vingrinājumā
uzmanība jāpievērš roku stāvoklim, rokām jābūt zem plecu joslas. Svarīgi ir „sacentrēt” vēdera
muskulatūru, lai muguru noturētu taisni. Sportists veic ieelpu uz kustību 1 – 4, izelpu uz 4 – 8.
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2.att. No pamatstājas pāriet balstā guļus
3.vingrinājums. S. st. – guļus uz vēdera (sk. 3.att.);
1 – 2 – atcelt rokas, kājas;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Šis vingrinājums nepieciešams, lai attīstītu muguras muskulatūru. Tiek noslogots
muguras atliecējmuskulis, plecu joslas muskuļi un sēžas muskulis. Vingrinājuma laikā skats uz
priekšu, rokas un kājas atceļot 10 cm no grīdas.

3.att. Guļus uz vēdera roku kāju atcelšana
4.vingrinājums. S. st. – pamatstāja (sk. 4.att.);
1 – 2 – izklupiens atpakaļ ar labo kāju;
3 – 4 – sākuma stāvoklis;
5 – 6 – izklupiens ar kreiso kāju;
7 – 8 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu kāju spēku. Vingrinājuma laikā noslogojas
augšstilba četrgalvainais muskulis, sēžas muskulis un augšstilba aizmugurējās grupas muskuļi.
Visu vingrinājuma izpildes laiku pēdas ir nedaudz šaurāk par plecu platumu. Sper platu
soli izklupienā (ieelpa) atpakaļ (gan priekšējās, gan aizmugurējās kājas ceļi saliecas līdz apmēram
90° leņķim), aizmugurējās kājas celis ļoti tuvu grīdai, tai nepieskaroties. Vingrinājuma laikā celis
neiet pāri pirkstgalam, mugura taisna. Ķermeņa augšdaļa pret grīdu atrodas perpendikulāri (bez
noliekšanās uz priekšu).
Kājas saliecot – ieelpa, iztaisnojot – izelpa.
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4.att. Izklupiens atpakaļ
5.vingrinājums. S. st. – balstā guļus uz ceļiem (sk. 5.att.);
1 – 2 – saliekt rokas;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums nepieciešams, lai attīstītu ķermeņa augšdaļas priekšējās daļas
muskulatūru. Šī muskulatūra atbild par atgrūšanās kustību, kas nepieciešama dažādās spēles
situācijās. Šajā vingrinājumā tiek noslogots krūšu lielais muskulis, augšdelma trīsgalvainais
muskulis un pleca muskuļa priekšējā daļa. Spēcīgi sasprindzina korsetes un sēžas muskuļus, lai
neieliektos mugura (mugura vienā taisnā līnijā no pēdām līdz pleciem). Skats uz priekšu (galva
kā mugurkaula pagarinājums). Plaukstas nedaudz platāk par plecu platumu, no sānu plaknes
taisnā vertikālā līnijā pret acīm. Pēdas plecu platumā. Vingrinājuma laikā jāpievērš uzmanība
elkoņa novietojumam, starp plecu un ķermeņa vidukli elkoņa novietojums ir 45°, lai netraumētu
pleca joslu. Mugurai jābūt taisnai.

5.att. Balstā guļus uz ceļiem roku saliekšana, iztaisnošana
6.vingrinājums. S.st. – guļus uz muguras, rokas augšā, kājas saliektas (sk. 6.att.);
1 – 2 – sēdus ar rokām pieskarties grīdai;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu vēdera un kāju muskuļu ķēdi. Bieži metiena
brīžos sanāk iestiept gan vēdera taisno muskuli, gan kājas četrgalvaino muskuli reizē un ar
maksimālu kontrakciju veikt metienu. Izpildot vingrinājumu, tiks noslogots vēdera taisnais
muskulis un augšstilba četrgalvainais muskulis. Uzmanība jāpievērš pēdu novietojumam, pēdas ir
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saliktas kopā, ceļi izvērsti un mugura vingrinājuma laikā mazliet noapaļota. 1 – 2 izelpa, 3 – 4
ieelpa. Lielāka uzmanība jāpievērš sportistiem ar muguras problēmām (skoliozi, diska trūci,
protruziju). Šiem sportistiem vingrinājums tiek atvieglots, atceļot muguru līdz lāpstiņu apakšējai
daļai.

6.att. Guļus uz muguras, ķermeņa augšdaļas atcelšana, ar rokām pieskaroties grīdai
7.vingrinājums. S. st.– pamatstāja (sk. 7.att.);
1 – 2 – izklupiens sānis;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums sportistiem nepieciešams, lai nestandarta kustībā vairāk noslogotu sēžas
muskulatūru. Ar šī vingrinājuma palīdzību ir iespējams nostiprināt kāju un sēžas muskuļus.
Vingrinājuma laikā mugura ir taisna, mazliet noliekta uz priekšu, celis neiet pāri pirkstgalam un
augšstilbs ir vienā virzienā ar pēdas novietojumu, lai nepārslogotu ceļa locītavu. Balsta kājas
pēda veido stabilu kontaktu ar atbalsta virsmu (grīdu). Izklupiena kājas celis dziļākajā punktā ir
vienā līnijā ar pēdu. 1 – 2 – ieelpa, 3 – 4 – izelpa. Lielāka uzmanība jāpievērš sportistiem ar
krustenisko saišu problēmām, jo šajā vingrinājumā tās tiek papildus iestieptas.

7.att. Izklupiens sānis
8.Vingrinājums. S. st. – pamatstāja (sk. 8.att.);
1 – 2 – balsts tupus;
3 – 4 – balsts guļus;
5 – 6 – balsts tupus;
7 – 8 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums tiek pildīts, lai nostiprinātu plecu joslu, roku muskulatūru un korseti.
Vingrinājuma laikā tiek lieliski attīstīta starpmuskuļu koordinācija, kas nepieciešama florbola
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

63

spēlētājiem. Vingrinājuma laikā mugurai jābūt taisnai, lai netraumētu muguras lejasdaļu. Spēcīgi
sasprindzina korsetes un sēžas muskuļus, lai neieliektos mugura (mugura vienā taisnā līnijā no
pēdām līdz pleciem). Skats uz priekšu (galva kā mugurkaula pagarinājums). Plaukstas nedaudz
platāk par plecu platumu. 1 – 2 – ieelpa, 3 – 4 – izelpa, 5 – 6 – ieelpa, 7 – 8 – izelpa.

8.att. No pamatstājas lēciens balstā guļus
9.vingrinājums. S st. – guļus uz vēdera, rokas augšā (sk. 9.att.);
1 – 2 – atcelt vienlaikus kājas (augšstilbus) un saliektas rokas;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu muguras muskulatūru. Muguras
muskulatūra ir svarīga florbolā, lai nerastos muguras traumas kā, piemēram, skolioze, protruzija
vai disku trūce. Šajā vingrinājumā tiek noslogots muguras atliecējmuskulis, lāpstiņas
pievilcējmuskuļi un sēžas muskulis. Vingrinājuma laikā skats uz priekšu. 1 – 2 – izelpa, 3 – 4 –
ieelpa.

9.att. Guļus uz vēdera roku atcelšana, saliekšana
10.vingrinājums. S. st.– pamatstāja (sk 10.att.);
1 – 2 – saliekt augšstilbus, ar rokām pieskaroties grīdai;
3 – 4 – sākuma stāvoklis.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu kāju muskulatūru. Šis vingrinājums sniedz
lielāku iestiepumu sēžas muskulī, līdz ar to lielāks noslogojums uz sēžas muskuli, kas ļoti
nepieciešams ātra skrējiena uzsākšanai. Šajā vingrinājumā strādā augšstilba četrgalvainais
muskulis, sēžas lielais muskulis un augšstilba aizmugurējā muskuļu grupa. Vingrinājuma laikā
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

64

mugura mazliet var noapaļoties, ja sportistam ir ierobežota lokanība. Pirkstgali neiet pāri ceļiem
un skats uz priekšu. 1 – 2 – ieelpa, 3 – 4 – izelpa.

10.att. Pietupiens, ar rokām pieskaroties grīdai
11.vingrinājums. S. st.– balsts guļus (sk. 11.att.);
1 – 2 – balsts guļus sānis uz kreisās rokas, labā augšā;
3 – 4 – s. st.;
5 – 6 – balsts guļus sānis uz labās rokas, kreisā augšā;
7 – 8 – s. st.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu roku spēku un lai sportists spētu veikt
spēcīgāku metienu. Vingrinājumā tiek noslogots triceps, plecu daļa un vēdera sānu muskulatūra.
Vingrinājuma laikā mugura ir taisna, ceļot roku sānis, gurni tiek iegriezti līdzi, lai veidotu taisnu
balstu uz vienas rokas.

11.att. Balsts guļus sānis uz labās (kreisās) rokas
12.vingrinājums. S. st. – guļus uz muguras, kājas priekšā (sk.12.att.);
1 – 2 – labā kāja lejā;
3 – 4 – s.st.;
5 – 6 – kreisā kāja lejā;
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7 – 8 – s. st.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu vēdera muskulatūru. Šis vingrinājums
noslogo vairāk vēdera lejasdaļu. Uzmanība jāpievērš muguras stāvoklim, mugura nedrīkst
izliekties, vēdera taisnais muskulis nedrīkst veikt kustību uz āru.

12. att. Guļus uz muguras, kājas priekšā, labā (kreisā) lejā
13.vingrinājums. S. st. – pamatstāja (sk. 13.att.);
1 – 2 – izklupiens ar labo kāju atpakaļ sānis;
3 – 4 – s. st.;
5 – 6 – izklupiens ar kreiso kāju atpakaļ sānis;
7 – 8 – s. st.
Vingrinājums nepieciešams, lai noslogotu kāju muskulatūru, proti, tas ļoti labi nostiprina
celi nestandarta kustībām, kas ļoti bieži tiek lietotas florbolā, izpildot dažādas māņu kustības.
Šajā vingrinājumā tiek noslogots augšstilba četrgalvainais muskulis, sēžas lielais muskulis un
augšstilba aizmugurējās daļas muskuļi. Vingrinājuma laikā mugurai jābūt taisnai, skats uz
priekšu.

13.att. Izklupiens atpakaļ sānis
14.vingrinājums. S. st.– balsts guļus uz ceļiem (sk. 14.att.);
1 – 2 – balsts guļus uz ceļiem un apakšdelmiem;
3 – 4 – s.st.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu ķermeņa augšdaļu. Vingrinājuma laikā tiek
izteikti noslogots augšdelma aizmugurējais muskulis (triceps), kas nepieciešams divcīņā par
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bumbu. Vingrinājuma laikā mugurai ir jābūt taisnai, gurnos nav lieku kustību, lai noslogotu
vairāk korsetes muskuļus. Skats uz priekšu.

14.att. Balsts guļus uz ceļiem, balsts guļus uz ceļiem un apakšdelmiem
15.vingrinājums. S. st. – guļus uz vēdera, rokas augšā (sk. 15.att.);
1 – 2 – rokas augšā pa labi (kreisi);
3 – 4 – s. st.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu muguras lejasdaļu. Rotācija noslogo,
muskuļus neierastā veidā. Spēles laikā bieži vien ir rotējošas kustības, līdz ar to mugura šādai
slodzei jāsagatavo. Vingrinājuma laikā skats uz priekšu.

15.att. Guļus uz vēdera, rokas augšā pa labi (kreisi)
16.vingrinājums. S. st. – pamatstāja (sk. 16.att.);
1 – 2 – izklupiens ar labo kāju uz priekšu sānis;
3 – 4 – s. st.;
5 – 6 – izklupiens ar kreiso kāju uz priekšu sānis;
7 – 8 – s. st.
Vingrinājums nepieciešams, lai noslogotu kāju muskulatūru. Vingrinājums ļoti labi
nostiprina celi nestandarta kustībām, kas ļoti bieži tiek lietotas florbolā dažādās māņu kustībās.
Šajā vingrinājumā tiek noslogots augšstilba četrgalvainais muskulis, sēžas lielais muskulis un
augšstilba aizmugurējās daļas muskuļi. Vingrinājuma laikā mugurai jābūt taisnai, skats uz
priekšu.
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16.att. Izklupiens uz priekšu ar labo (kreiso) kāju sānis
17.vingrinājums. S. st. – balsts guļus (sk. 17.att.);
1 – 2 – balsts guļus, sēža augšā,
3 – 4 – s. st.
Vingrinājums nostiprina plecu joslu. Sportistam nepieciešama spēcīga plecu josla, lai
kontaktspēlē netraumētu plecu. Vingrinājuma laikā nostiprinās plecu muskulatūra, augšdelma
trīsgalvainais muskulis un vēdera taisnais muskulis. Uz 3 – 4 mugura jānotur taisni, lai
netraumētu muguras lejasdaļu.

17.att. Balsts guļus; balsts guļus, sēža augšā
18.vingrinājums. S st. – guļus uz muguras, rokas augšā, kājas saliektas 90° leņķī
(sk. 18.att.);
1 – 2 – atcelt ķermeņa augšdaļu un kājas, rokas pie ceļiem,
3 – 4 – s st.
Vingrinājums nepieciešams, lai nostiprinātu vēdera un kāju muskuļu ķēdi. Bieži metiena
brīžos sanāk iestiept gan vēdera taisno muskuli, gan kājas četrgalvaino muskuli reizē un ar
maksimālu kontrakciju veikt metienu. Šajā vingrinājumā tiek noslogots vēdera taisnais muskulis
un augšstilba četrgalvainais muskulis. Uzmanība jāpievērš pēdu novietojumam. Pēdas ir saliktas
kopā, ceļi izvērsti un mugura vingrinājuma laikā mazliet noapaļota. 1 – 2 – izelpa, 3 – 4 – ieelpa.
Lielāka uzmanība jāpievērš sportistiem ar muguras problēmām (skoliozi, diska trūci, protruziju).
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Šiem sportistiem vingrinājums tiek atvieglots, pieļaujot, ka muguru atceļ līdz lāpstiņu apakšējai
daļai.

18.att. Guļus uz muguras, rokas augšā, kājas saliektas 90 leņķī; atceļot rokas un kājas,
rokas pie ceļiem
Eksperimentā piedalījās 30 pētījuma subjekti, kuri tika iedalīti 3 grupās:
1.eksperimentālajā, 2.eksperimentālajā un kontrolgrupā. Grupu specifika bija atkarīga no apļa
treniņu metodes, kura tika izlozēta. 1.eksperimentālajai grupai ar aktīvo atpūtu,
2.eksperimentālajai grupai – ar pasīvo atpūtu un kontroles grupai, kura trenējās ar ierasto apļa
treniņa metodi. Eksperimenta vingrinājumu kopumi izpildīti 2 reizes nedēļā 6 nedēļu garumā,
tātad kopā: 12 reizes. Katrā treniņā izpildīti vingrinājumu kopumi, kuri sastāvēja no 18
vingrinājumiem, kuri pirmajai un otrajai eksperimentā iesaistītajai grupai bija vienādi. Ik pēc 9
vingrinājumiem 1.eksperimentālajā grupā sekoja aktīvās atpūtas vingrinājums (lēns skrējiens),
bet 2.eksperimentālajā grupā – pasīvā atpūta.

Sirdsdarbības frekvences un laktāta līmeņa dinamika
Sirdsdarbības frekvences un laktāta dinamika tika noteikta pēc “hit and turn” testa
rezultātiem un to dinamikas. Izmantojot “hit and turn” testu, veikta atkārtota testēšana. Testēšana
notika gan pirms pedagoģiskā eksperimenta, gan pēc tā. Iegūtie otrreizējo kontroltestu rezultāti
un to starpība (dinamika) salīdzinājumā ar pirmajiem kontroltestiem parāda, ka 1.eksperimentālās
grupas vidējais rezultāts ir kāpis par 3,9 līmeņiem, 2.eksperimentālās grupas vidējais rezultāts ir
kāpis par 2,6 līmeņiem un kontroles grupas vidējais rezultāts ir kāpis par 1,2 līmeņiem.
Visaugstākā rezultātu dinamika vērojama 1.eksperimentālajai grupai (+3,9 līmeņi), otra augstākā
– 2.eksperimentālajai grupai (+2,6 līmeņi) un viszemākā izaugsme vērojama kontrolgrupai (+1,2
līmeņi) (sk. 19.att.).
20.att. skatāms pulsa dinamikas vidējo rādītāju vērtējums 4. līmenī. Var vērot, ka pulss
1.eksperimentālajai grupai ir samazinājies par 11sit./min., kas ir ļoti labs rādītājs, taču
2.eksperimentālajai grupai šis pulss ir samazinājies par 3,9sit./min., kas ir gandrīz vienāds ar
kontrolgrupas pulsa dinamiku – 3,8sit./min. Tas nozīmē, ka apļa treniņa metode ar aktīvo atpūtu
labāk ietekmē aerobās darbaspējas.

Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

69

19. att. Rezultātu dinamika “hit and turn” testā

20. att. Pulsa izmaiņu dinamika, salīdzinot vidējos sirdsdarbības frekvences rādītājus pirms
eksperimenta un eksperimenta beigās testa 4. līmenī
21.att. redzams pulsa dinamikas vidējo rādītāju vērtējums 8. līmenī. Var vērot, ka pulss
1.eksperimentālajai grupai ir samazinājies par 11,6sit./min., kas ir ļoti labs rādītājs. Toties
2.eksperimentālajai grupai pulss samazinājies par 6,5sit./min., kas ir labs rādītājs, bet
kontrolgrupai samazinājies par 4,7 sit./min., kas ir vājš rādītājs.
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21.att. Pulsa izmaiņu dinamika, salīdzinot vidējos sirdsdarbības frekvences rādītājus pirms
eksperimenta un eksperimenta beigās testa 8. līmenī
22.att. vērojams laktāta koncentrācijas vidējo rādītāju vērtējums 4.līmenī. Var secināt, ka
1.eksperinentālajai grupai laktāta līmenis ir samazinājies par 0.2 mmol/l, bet 2.eksperimentālajai
grupai par 0.1 mmol/l, bet kontrolgrupai par 1 mmol/l.

22.att. Laktāta daudzuma izmaiņu dinamika asinīs (mmol/l) pirms eksperimenta un
eksperimenta beigās testa 4. līmenī
23.att. redzams laktāta koncentrācijas vidējo rādītāju vērtējums 8. līmenī. Var secināt,
ka 1.eksperimentālajai grupai laktāta līmenis ir samazinājies par 0.4 mmol/l, kas ir labs rādītājs.
2.ekspermentālajai grupai samazinājums ir par 0.2 mmol/l, bet kontrolgrupai par 0.2 mmol/l.
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23.att. Laktāta daudzuma izmaiņu dinamika asinīs (mmol/l) pirms eksperimenta un
eksperimenta beigās testa 8. līmenī
Lai veiktu paraugkopu salīdzināšanu, tika izmantots t – tests. Par pieņemto būtiskuma
līmeni tika izvēlēts p<0.05 (Wickham, 2016; R Core Team, 2016). Kritiskajai vērtībai jābūt
zemākai par t – testa koeficienta vērtību, lai rezultātiem būtu pietiekama izaugsme un to varētu
uzskatīt par ticamu.
6.tabulā var vērot, ka 1.eksperimentālās grupas t – testa koeficients ir 8,51, kas ir mazāks
par kritisko vērtību 1,83, tāpēc var apgalvot, ka šie rezultāti ir derīgi.
2.eksperimentālajai grupai t – testa koeficients ir 4,99, toties kritiskā vērtība ir 1,83. Var
secināt, ka šie dati nav derīgi.
Kontrolgrupas t – testa koeficients ir 1,81, bet kritiskā vērtība ir 1,83, kas pierāda, ka
dati ir derīgi.
6. tabula
T – testu rezultātu apkopojums līmeņu salīdzināšanai

1. eksperimentālā grupa
2. eksperimentālā grupa
Kontrolgrupa

Līmeņi
p<0,05
0,00
0,00
0,05

Līmeņi
Aiz kritiskās vērtības
8,51>1,83
4,99>1,83
1,81<1,83

7.tabulā var vērot, ka 1.eksperimentālās grupas t – testa koeficients 4. līmenī ir 3.84, kas
ir mazāks par kritisko vērtību 2.26, tāpēc var apgalvot, ka šie rezultāti ir derīgi. Toties 8. līmenī t
– testa koeficients ir 9.56 un kritiskā vērtība ir 1.83, līdz ar to arī šajā līmenī var secināt, ka dati ir
derīgi.
2.eksperimentālajai grupai t – testa koeficients 4. līmenī ir 1.14, toties kritiskā vērtība ir
2.26. Var secināt, ka šie dati nav derīgi. 8. līmenī t – testa koeficients ir 2.91, bet kritiskā vērtība
ir 2.26, kas pierāda, ka dati ir derīgi.
Kontrolgrupai t – testa koeficients 4. līmenī ir 1.51, toties kritiskā vērtība ir 2.26. Var
secināt, ka šie dati nav derīgi. 8. līmenī t – testa koeficients ir 1.59, bet kritiskā vērtība ir 2.26,
kas pierāda, ka dati nav derīgi.
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7. tabula
T – testu rezultātu apkopojums pulsa salīdzināšanai
4. līmenis
p<0,05
1. eksperimentālā grupa 0,00
2. eksperimentālā grupa 0,29
Kontrolgrupa
0,17

4. līmenis
Aiz kritiskās vērtības
3,84>2,26
1,14<2,26
1,51<2,26

8. līmenis
p<0,05
0,00
0,02
0,15

8. līmenis
Aiz kritiskās vērtības
9,56>1,83
2,91>2,26
1,59<2,26

Ir redzams, ka 1.eksperimentālajai grupai visi dati ir derīgi, līdz ar to var secināt, ka
darbaspējas sportistiem ir uzlabojušās. Toties 2.eksperimentālajai grupai dati ir ticami tikai 8.
līmenī, kas liecina, ka treniņa plāns pozitīvu ietekmi atstāja uz lielāku slodzi, taču kontrolgrupai
dati ir pārāk mainīgi, pieņemot, ka kontrolgrupas subjekti treniņus apmeklēja pavirši.
8.tabulā var vērot, ka 1.eksperimentālās grupas t – testa koeficients 4. līmenī ir 2.47, kas
ir mazāks par kritisko vērtību 2.26, tāpēc var apgalvot, ka šie rezultāti ir derīgi. Toties 8. līmenī t
– testa koeficients ir 6.71 un kritiskā vērtība ir 1.83, līdz ar to var secināt, ka arī šajā līmenī dati ir
derīgi.
2.eksperimentālajai grupai t – testa koeficients 4. līmenī ir 1.08, toties kritiskā vērtība ir
2.26. Var secināt, ka šie dati nav derīgi. 8. līmenī t – testa koeficients ir 3.48, bet kritiskā vērtība
ir 2.26, kas pierāda, ka dati ir derīgi.
Kontrolgrupai t – testa koeficients 4. līmenī ir 1.71, toties kritiskā vērtība ir 2.26. Var
secināt, ka šie dati nav derīgi. 8. līmenī t - testa koeficients ir 3.14, bet kritiskā vērtība ir 2.26, kas
pierāda, ka dati ir derīgi.
8. tabula
T-testu rezultātu apkopojums laktāta līmeņa salīdzināšanai

1. eksperimentālā grupa
2. eksperimentālā grupa
Kontrolgrupa

4.līmenis
p<0,05
0,04
0,31
0,12

4. līmenis
Aiz kritiskās vērtības
2,47>2,26
1,08<2,26
1,71<2,26

8.līmenis
p<0,05
0,00
0,01
0,01

8. līmenis
Aiz kritiskās vērtības
6,71>1,83
3,48>2,26
3,14>2,26

Var secināt, ka pozitīvu ietekmi uz 1.eksperimentālās grupas laktāta līmeni atstāja gan
mazākas, gan lielākas slodzes vingrinājumi. Toties 2.eksperimentālās grupas un kontrolgrupas
rezultāti bija ticami tikai tad, kad vingrinājumi bija ar lielāku slodzi.

Izmantotā literatūra:
Oliņš A. (2020). Anaerobā sliekšņa paaugstināšana, izmantojot apļa treniņa metodi ar aktīvo
un pasīvo atpūtu florbolā (Maģistra darbs). Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Rīga.76
lpp.
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DAŽĀDA SATURA VINGRINĀJUMI AEROBO DARBASPĒJU
ATTĪSTĪŠANAI, IZMANTOJOT ATKĀRTOTĀS PIEPŪLES METODI
HOKEJĀ
Lai realizētu pētījuma uzdevumus un pārbaudītu izvirzītās hipotēzes apstiprināšanos, tika
veikta divu dažāda satura vingrinājumu kompleksu izstrāde un aprobācija, kā arī šo kompleksu
iedarbības izvērtēšana uz aerobo darbaspēju ietekmi hokejā. Šis darbības process tika sadalīts
trijos posmos: pirmais posms – aerobo darbaspēju izvērtējums pirms izstrādāto vingrinājumu
kopumu pielietošanas; otrais posms – dažāda satura vingrinājumu kompleksu izstrāde aerobo
darbaspēju attīstīšanai hokejā un to teorētiskais pamatojums; trešais posms – aerobo darbaspēju
rādītāju dinamikas izvērtējums pēc izstrādāto vingrinājumu kopumu pielietošanas.
Aerobo darbaspēju izvērtējums pirms izstrādāto vingrinājumu kopumu pielietošanas
Lai pētījuma gaitā noteiktu un izvērtētu subjektu aerobās darbaspējas, tika pielietots
aerobo darbaspēju noteikšanas “Beep” tests, kura laikā tika reģistrēti sirds darbības frekvences
dati, izmantojot pulsometrus. Ar pulsometra palīdzību tika monitorēta un reģistrēta subjektu
sirdsdarbības frekvence visa aerobo darbaspēju testa laikā.
Testēšanā piedalījās 33 hokejisti vecumā no 25 līdz35 gadiem, kuri spēlē entuziastu
hokeja līgā vismaz 3 gadus. Testēšana norisinājās visiem subjektiem vienā laikā, uzsākot testus
plkst.18:00. Tie norisinājās 3 dienas, katru dienu testējot 11 subjektus.
Pirms eksperimenta uzsākšanas no visiem subjektiem tika ievākta dzīves anamnēze.
Visiem subjektiem, kuri piedalījās pētījumā, pēc viņu sniegtās informācijas veselības stāvoklis
bija teicams un nebija nekādu kontrindikāciju, kuras, piedaloties eksperimentā, varētu ietekmēt
veselības stāvokli. Pirms testēšanas uzsākšanas visi dalībnieki tika informēti par testēšanas gaitu
un norisi.
Vidējais subjektu vecums bija 29,33 gadi ar standartnovirzi 3,24 gadi. Vecākais pētāmo
subjektu vecums – 35 gadi – bija diviem subjektiem, savukārt jaunākais subjektu vecums – 25
gadi – arī bija diviem subjektiem. 11 subjekti bija vecāki par 30 gadiem, savukārt 22 subjekti bija
vecumā līdz 30 gadiem.
Pirms fizisko aktivitāšu uzsākšanas subjektiem tika izdalīti pulsometri un pārbaudīta to
darbība. Vispirms subjektiem, atrodoties stāvus, ar sirds darbības frekvenci reģistrējošu ierīci
(viedtālruni vai pulksteni) tika noteikts sirds darbības frekvences rādītājs miera stāvoklī.
Pirms “Beep” testa uzsākšanas visi subjekti 15 minūtes aktīvi iesildījās. Tās mērķis –
sagatavot subjekta sirds asinsrites sistēmu un balsta kustību aparātu intensīvai slodzei, kas
paredzēta “Beep” testa laikā.
Iesildīšanās laikā tika veikts:
1. Lēns 5 min skrējiens pa zāli. Skrējiena laikā subjektu sirds darbības frekvence rādītāji
nedrīkstēja pārsniegt 150 sitienus/minūtē.
Sekoja vingrinājumi uz vietas:
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2. Stāja uz vienas kājas, virzot otru kāju sānis (ar katru kāju izpilda 2 sērijas, katrā – 10
atkārtojumu).
S.st. – stāja uz labās kājas, kreisā kāja priekšā, saliekta ceļa locītavā 90 0. Kreiso kāju
lēnām, kontrolēti virza sānis, vienlaikus kreiso roku virzot uz labo pusi. Vingrinājuma izpildes
laikā labās kājas ceļa locītavu notur tieši virs pēdas projekcijas, neļaujot ceļa locītavai virzīties uz
iekšpusi. Kad kreisā pēda aizvirzīta līdz iespējami tālākajam punktam, atgriežas sākuma stāvoklī.
Vingrinājuma mērķis – pēdas un sēžas muskuļu aktivizācija. Uzlabo ķermeņa kontroli un ceļa
locītavas stabilitāti (sk.1.att.).

1. att. Stāja uz vienas kājas, virzot otru kāju sānis
3. Stiepšanās un lokanības vingrinājums (uz katru pusi izpilda 5 reizes).
S.st. – balsts guļus. Veicot kontrolētu labās kājas atcelšanu no grīdas, labo pēdu novieto
blakus labajai plaukstai. Kad pēda novietota pie plaukstas, ar labās rokas apakšdelmu sniedzas
līdz grīdai, nofiksē uz 2 sekundēm iespējami zemākajā punktā un tālāk veic labās rokas
iztaisnošanu augšā, pēc tam seko labās plaukstas novietošana atpakaļ pie labās pēdas un
atgriešanās sākuma stāvoklī, no kura veic šo pašu uzdevumu uz otru pusi. Vingrinājuma mērķis –
palielināt gūžu locītavu un krūšu daļas kustību amplitūdu (sk.2.att.).

2.att. Stiepšanās un lokanības vingrinājums
4. Pietupiens ar sekojošu roku izsoļošanu balstā guļus (izpilda 10 reizes).
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S.st. – pamatstāja. Pēc iespējas zemāk veic lēnām kontrolētu pietupienu. No iesēdiena
pietupienā veic secīgu izsoļošanu līdz stāvoklim balstā guļus, kuru notur 3 sekundes, un atgriežas
caur pietupienu sākuma stāvoklī. Vingrinājuma mērķis – uzlabot gūžu locītavu kustību amplitūdu
un aktivizēt ķermeņa centru (sk. 3.att.).

3.att. Pietupiens ar sekojošu roku izsoļošanu balstā guļus
Vingrinājumi, kas jāizpilda kustībā (20 m skrējiens turp, izpildot uzdevumu; atpakaļ –
lēni soļojot):
5. 2x20m skrējiens, vēzējot taisnas kājas priekšā.
Ķermenis taisns, nesasprindzināts, skats uz priekšu. Veicot vingrinājumu, ķermeņa
augšdaļa jānotur taisna, neļaujot svaram sagāzties uz priekšu. Vēzienu amplitūda nav pārāk
liela.Vingrinājuma izpildes laikā kāju liek uz pēdas priekšējās daļas, kam seko īss atspēriens,
iztaisnojot visas kājas locītavas. Paceļot kāju priekšā, pirkstgals vērsts uz sportistu. Vingrinājuma
izpildes laikā rokas veic kontralaterālu darbību. Vingrinājums sagatavo sportistu skrējienam,
stiprina iegurņa muskulatūru, pēdas muskulatūru un paaugstina kustību biežumu (Avotiņa, 2015).
6. 2x20m skrējiens, vēzējot saliektas kājas atpakaļ.
Vingrinājuma izpildes laikā subjekts notur ķermeni taisnu, neveicot ķermeņa augšdaļas
noliecienu uz priekšu. Kāju vēzēšanu atpakaļ veic pa iespējami īsāko trajektoriju, neizvēršot
kājas uz sāniem. Vingrinājums sagatavo augšstilba muskulatūru skrējienam (Avotiņa, 2015).
7. 2x20m augstsolis.
Vingrinājuma izpildes laikā subjekts veic skrējienu, ceļot augšā ceļus, ķermeni notur
taisnu, nesagāžoties uz priekšu, skats uz priekšu. Rokas veic plašas kontralaterālas kustības
nedaudz plašāk nekā skrienot, pēdu novieto uz priekšējās daļas, ar papēdi neskarot grīdu. Ar pēdu
veic īsu spēcīgu atspērienu, iztaisnojot visas kājas locītavas un pēdu tuvinot gurnam.
Vingrinājums stiprina pēdas un gūžas muskulatūru, uzlabo kustību biežumu un lokanību.
Vingrinājums sagatavo sportistu skrējienam (Avotiņa, 2015).
8. 3x20m izrāviena skrējieni.
Skrējiena ātrums – 80% no maksimāli iespējamā. Vingrinājums paredzēts sirds darbības
frekvences paaugstināšanai un sagatavo subjektu“Beep”testa intensīvajiem skrējieniem.
Pēc iesildīšanās sekoja atkārtots “Beep” testa norises plāna izklāsts, tika nodemonstrēts
atspoles skrējiena izpildījums un atskaņots “Beep” testam paredzētais skaņas signāls. Skaņas
signāls tika atskaņots uz pārnēsājamās mūzikas atskaņošanas ierīces “JBL partybox 100” tādā
skaļumā, lai visiem subjektiem atskaņotie “Beep” testa signāli būtu ļoti labi un skaidri
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saklausāmi. Pēc demonstrējuma un norises plāna izklāsta sekoja 4 izmēģinājuma atspoles
skrējieni “Beep” testa signāla vadībā ar ātrumu 8,5km/h, kas atbilst “Beep” testa pirmā līmeņa
skriešanas ātrumam. Pēc izmēģinājuma skrējieniem sekoja 2 minūšu atpūta. Pēc atpūtas notika
testa skrējieni. Subjekti turpināja “Beep” testa atspoles skrējienu līdz spēku izsīkumam vai arī to
bija spiesti pārtraukt, nespējot līdz noteiktam laika signālam aizskriet līdz atzīmētajai līnijai. Kad
subjekts vairs nespēja izpildīt “Beep” testa skrējienu un to pārtrauca, uzrādītais rezultāts tika
manuāli fiksēts un atzīmēts protokolā.
Izvērtējot subjektu uzrādītos rezultātus aerobo darbspēju testā – ”Beep” testā – subjekti
tika sadalīt trīs grupās: kontroles grupā un divās eksperimentālajās grupās,t.i., “Velo” un “Fun”.
Visas trīs grupas bija līdzīgas un atbilda normālajam sadalījumam (α<0,05). 1.tabulā redzami
subjektu vidējie aprēķinātie ”Beep” testā iegūtie rezultāti. Veicot subjektu uzrādīto rezultātu
novērtējumu, pirmajā testēšanas reizē pirms eksperimenta uzsākšanas, balstoties uz Wood R
(2012) izstrādātās “Beep” testa normu novērtēšanas tabulas, tika secināts, ka subjektu vidējie
uzrādītie “Beep” testa rezultāti visās trīs grupās ir vērtējami kā vidēji. Eksperimentālās “Velo”
grupas vidējie “Beep” testā uzrādītie rezultāti bija 8.27 līmenis ar standarta novirzi 1,08.
Eksperimentālās “Fun” grupas vidējais “Beep” testa uzrādītais rezultāts bija 8,38 līmenis ar
standarta novirzi 1,09, savukārt kontroles grupas “Beep” testa uzrādītais vidējais rādītājs bija 8,18
līmenis ar standarta novirzi 0,75.
1.tabula
Pētāmo grupu vidējie “Beep” testa rādītāji pirms eksperimenta

“Velo” grupa
“Fun” grupa
Kontroles grupa

“Beep”
testa
(līmenis)
8,27±1,08
8,38±1,09
8,18±0,75

rezultāts “Beep” testa novērtējums
Vidējs
Vidējs
Vidējs

“Beep” testa laikā tika reģistrēti arī subjektu sākotnējie sirds darbības frekvences rādītāji,
izmantojot pulsometra sistēmas “MyZone mz3”, “Garmin fenix 6”, “Sunto Ambit 3”, lai noteiktu
subjektu sirdsdarbības frekvences miera stāvokļa rādītājus pirms testa un arī visu subjektu sirds
darbības maksimālās frekvences rādītājus, veicot “Beep” testu. Visi sirds darbības frekvences
rādītāji testēšanas laikā tika piefiksēti un protokolēti.
Dažāda satura vingrinājumu kopumu izstrāde aerobo darbaspēju attīstīšanai hokejā un to
teorētiskais pamatojums
Pamatojoties uz darba mērķi, tika izvirzīts pētījuma uzdevums – izstrādāt dažāda satura
aerobo darbaspēju vingrinājuma kompleksus. Darba laikā tika izstrādāti divi dažāda satura
vingrinājumu kompleksi, kuri tika pielāgoti hokeja sporta veida specifikai, lai veicinātu aerobo
darbaspēju attīstīšanu atbilstoši sporta veidam.
Vingrinājumu kompleksi tika izstrādāti pēc zinātniskās literatūras izpētītes, kurā norādīts,
ka efektīva aerobo darbaspēju attīstīšanas programma jāveido pēc noteikta principa (Baechle,
2010). Ņemot vērā iepriekš minēto, vingrinājumu kompleksi tika izstrādāti pēc šāda principa:
1. Piemeklēti divi dažādi vingrinājumu kompleksu saturi.
2. Izanalizēts, pielāgots un izveidots slodzes apjoma un biežuma dozējums.
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3. Izanalizēts un izveidots slodzes intensitātes dozējums.
Eksperimentālās grupas “Velo” aerobo darbaspēju vingrinājumu kompleksa galvenās
daļas saturs sastāvēja tikai no pedalēšanas, izmantojot “TechnoGym” veloergometrus (sk. 4.att.).
Šis saturs tika izvēlēts, balstoties uz Naimo (2015) pētījumu, kurā tika pierādīta augstas
intensitātes intervāla treniņa efektivitāte hokejā, veicot pedalēšanu uz veloergometra.

4.att. TechnoGym veloergometrs
“Fun” grupas aerobo darbaspēju attīstīšanas vingrinājumu komplekss tika izstrādāts,
ietverot sevī dažāda rakstura dinamiskus vingrinājumus ar savu ķermeņa svaru, smaguma
bumbām un smaguma virvēm. Tieši šāda rakstura saturs tika izvēlēts, balstoties uz Elise (2018)
veikto pētījumu, kurš pierāda, ka augstas intensitātes intervāla treniņa saturā, izmantojot dažāda
rakstura vingrinājumus, fiziskās darbaspējas, tai skaitā aerobās darbaspējas, attīstās vienlīdz
efektīvi salīdzinājumā ar augstas intensitātes intervāla treniņa konceptu airēšanā.
Eksperimentālās “Fun” grupas vingrinājumu kopumā tika iekļauti dažāda rakstura
vingrinājumi, kuru izpilde notika gan frontālā, gan sagitālā plaknē. Balstoties uz to, ka hokejs ir
ļoti komplekss sporta veids, vingrinājumu kopuma saturā tika iekļauti dažāda rakstura
vingrinājumi: gan spēka, gan pliometrijas, gan metienu un spēka izturības vingrinājumi. Tika
izvēlēti 5 vingrinājumi, kuri pēc zinātniskās literatūras izpētes tika uzskatīti par atbilstošākajiem
sporta veida specifikai un tajā nepieciešamajām prasmēm. Eksperimentālās “Fun” grupas
vingrinājumi tika piemeklēti ar nolūku nodarbināt visu ķermeni un lai vingrinājuma izpildes laikā
netiktu veikta izolēta lokāla slodze. Vingrinājumu izpildes secība tika pakārtota tam, lai katrs
nākamais vingrinājums, kas seko iepriekšējam, būtu ar akcentu uz citu ķermeņa daļu. Piemēram,
ja pirmais vingrinājums ir ar akcentu uz ķermeņa lejas daļu un galvenokārt nodarbina apakšējās
ekstremitātes, tad nākamais vingrinājums, kas seko pēc tā, ir ar akcentu uz ķermeņa augšdaļu, lai
nodarbinātu augšējās ekstremitātes.
Balstoties uz izpētīto informāciju par hokeja sporta veida specifiku un pielietotajiem
vingrinājumiem, vispārējās fiziskās sagatavotības treniņu procesā tika izvēlēti un pielāgoti šādi
vingrinājumi:
1.
Laterālie pārlēcieni no vienas kājas uz otru (skater jumps – angļu val.).
a. Roku vēzēšana priekšā, izmantojot smagumu virves (battle rope, double waves
– angļu val.).
2.
Izklupieni, sperot soli atpakaļ.
3.
Smaguma bumbas metieni pret grīdu (slam ball – angļu val.).
4.
Vertikālie lēcieni pēc pietupiena.
5.
Soļošana uz skrejceliņa.
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Laterālie pārlēcieni no vienas kājas uz otru (sk.5.att.)
Vingrinājums – laterālie pārlēcieni no vienas kājas uz otru – efektīvi nodarbina visa
ķermeņa muskulatūru, izpildes laikā galvenokārt noslogojot sēžas un kāju muskulatūru.
Vingrinājums ir pliometriskas izpausmes, jo notiek pārlēcieni no vienas kājas uz otru, veicot
saskaņotu, kontralaterālu ķermeņa lejas daļas un ķermeņa augšdaļas darbību.
Laterālo pārlēcienu sākuma stāvoklis - stāja uz vienas (labās) kājas, otra (kreisā) - atcelta
no grīdas, viegli saliekta ceļa locītavā un atvirzīta atpakaļ. Atbalsta kāja nedaudz saliekta ceļa un
gūžas locītavā. Zemākajā nolaišanās fāzē ar atbalsta kāju veic spēcīgu atgrūdienu un pārlec uz
pretējo (kreiso) kāju. Piezemēšanos uz pretējās kājas veic maigi, amortizējot slodzi, atvirzot
gurnus atpakaļ un saliecot kāju ceļa locītavā. Kad veikts pārlēciens uz pretējās (kreisās) kājas,
nekavējoties seko pārlēciens uz labās kājas ar identisku tehnisko izpildījumu, un šādi turpina
vingrinājuma izpildi pēc nepieciešamā dozējuma un intensitātes.
Vingrinājuma izpildes galvenie norādījumi:
1.
Visu laiku aktīva roku darbība, veicot kontralaterālu rotāciju ķermeņa augšdaļā.
2.
Ceļa locītava atrodas virs pēdas projekcijas, tā nedrīkst virzīties uz iekšpusi.
3.
Piezemējoties, veic iesēdienu kājā.
Vingrinājuma laikā tiek nodarbināti pamata/galvenie muskuļi:
1.
Augšstilba četrgalvainais muskulis; ciskas taisnais muskulis, ciskas laterālais
platais muskulis, ciskas mediālais platais muskulis, ciskas platais starpmuskulis (quadriceps:
rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intemedius).
2.
Lielais gūžas muskulis (m. gluteus maximus).
3.
Vidējais gūžas muskulis (m. gluteus medius).
Vingrinājuma laikā tiek nodarbināti sekundārie muskuļi:
1. Augšstilba mugurējā muskuļu grupa: puscīpslainais muskulis, pusplēvainais muskulis,
augšstilba divgalvainais muskulis (Hamstrings: semitendinosus, semimembranosus, biceps
femoris).
2. Muguras atliecēja muskuļi (m. erector spinae).
3. Ikru muskulis (m. gastrocnemius).
4. Plekstveida muskulis (m. soleus).
Šis jaudas vingrinājums ir viens no hokeja fiziskās sagatavošanas specifiskajiem
vingrinājumiem. Vingrinājums sekmē hokejam nepieciešamo un spēlē pielietojamo kustību
stereotipu apguvi. Vingrinājuma izpilde hokejistiem veicina slidošanas atgrūdiena fāzes attīstību.
Pārlēciena kājas amortizācijas fāze attīsta straujas apstāšanās prasmes. Momentānā pārlēciena
izpilde no vienas kājas uz otru hokejā sekmē spēju attīstīt dinamisku kustību virzienu maiņu.
Vingrinājums veicina arī spēju attīstīt līdzsvaru un ķermeņa adaptāciju stājai uz vienas kājas, kas
ir raksturīga hokejam (Terry M., 2019).
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5.att. Laterālie pārlēcieni no vienas kājas uz otru
Vertikāla roku vēzēšana priekšā, izmantojot smaguma virves (sk.6..att.)
Izpētītie informācijas avoti liecina, ka, pielietojot vingrinājumu – vertikāla roku vēzēšana
priekšā – un izmantojot smaguma virves augstas intensitātes intervāla treniņos, efektīvi uzlabojas
gan anaerobās, gan aerobās darbaspējas. Šis vingrinājums efektīvi uzlabo arī roku satvēriena
spēku, kas ir nozīmīgs hokejistu un arī citu sportistu vispārējās fiziskās sagatavotības attīstībā un
ir viens no faktoriem, kas ietekmē spēka īpašību izpausmes rādītājus. Roku satvēriena spēka
rādītāji tiek iekļauti arī dažādos hokeja spēlētāju atlases testos. Šis vingrinājums ir viegli
apgūstams un tehniski viegli izpildāms, kas samazina treniņa laika nepieciešamību, lai apgūtu
pareizu vingrinājumu izpildes tehniku (Ratamess Nicholas A. 2015; Fountain, 2015; Meier J.,
2015; Tong T., 2018; McAuslan C., 2013).
Veicot vingrinājumu – vertikāla roku vēzēšana priekšā, izmantojot smaguma virves –
sākuma stāvoklis – kājas plecu platumā, saliektas nedaudz ceļu locītavās, gurni atvirzīti atpakaļ.
Smagumu virve atrodas viegli saliektās rokās, apakštvērienā. Veic intensīvus, nepārtrauktus,
vertikāla virziena, saliektu roku vēzienus.
Vingrinājuma izpildes galvenie norādījumi:
1.
Visu izpildes laiku gurni atvirzīti nedaudz atpakaļ un kājas saliektas nedaudz ceļu
locītavās.
2.
Visu izpildes laiku jostas daļa saglabā neitrālu stāvokli.
3.
Izpildes laikā ar ķermeņa augšdaļu notiek neliela kustība.
Nodarbināti šādi muskuļi:
1.
Muguras platais muskulis (m. latissimus dorsi) – vingrinājuma izpildes laikā veic
augšdelma ekstenziju.
2.
Lielais gūžas muskulis (m. gluteus maximus) – vingrinājuma izpildes laikā veic
ekstenziju gūžas locītavā.
3.
Vēdera muskuļi: vēdera taisnais, vēdera slīpie muskuļi, vēdera sķērsmuskulis (m.
Rectus abdominis, m. obliquus abdominis, m. transversus abdominis) – vingrinājuma izpildes
laikā nodrošina ķermeņa centra stabilitāti.
4.
Deltveida muskuļa priekšējās daļas kūlīši (anterior deltoide) – vingrinājuma
izpildes laikā veic augšdelma fleksiju.
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5.
Deltveida muskuļa mugurējās daļas kūlīši (posterior deltoid) – vingrinājuma
izpildes laikā asistē augšdelma ekstenzijas izpildi.
6.
Muguras atliecējmuskuļi (m. erector spinae) – vingrinājuma izpildes laikā, tāpat
kā vēdera muskulatūra, nodrošina ķermeņa centra stabilitāti.
7.
Trapecveida muskulis (m. trapezius) – vingrinājuma izpildes laikā nodrošina
lāpstiņas elevāciju un depresiju.
8.
Augšstilba četrgalvainais muskulis (m. quadriceps femoris) – vingrinājuma
izpildes laikā veic apakšstilba ekstenziju.
Vingrinājums efektīvi uzlabo apakšdelmu spēku un plaukstas satvērienu. Kas bieži tiek
testēts hokejā.

6.att. Roku vēzēšana priekšā, izmantojot smaguma virves
Pārmaiņus izklupieni, sperot soli atpakaļ (sk.7.att.)
Pārmaiņus izklupieni, sperot soli atpakaļ - ir spēka rakstura vingrinājums, kura izpildei
nepieciešama ķermeņa augšdaļas un lejas daļas koordinēta darbība. Galvenā slodzes darbība ir
akcentēta uz kāju un gūžas muskuļiem. Tā kā vingrinājuma laikā tiek veikta kontralaterāla
darbība, tas veicina gaitas paterna efektivitātes uzlabošanos.
Vingrinājuma izpildei ir šādi norādījumi:
1.
Kāja, kura atrodas priekšā, visu kustības laiku atrodas uz pilnas pēdas saskarē ar
grīdu.
2.
Jostas daļa visu vingrinājuma izpildes laiku saglabā neitrālu stāvokli.
3.
Veicot soli atpakaļ, ķermeņa svars netiek pārnest uz aizmugurējo kāju.
4.
Ķermeņa augšdaļa un ķermeņa lejas daļa veic nelielu kontralaterālu rotāciju.
Galvenie nodarbinātie muskuļi:
1.
Augšstilba četrgalvainais muskulis; ciskas taisnais muskulis, ciskas laterālais
platais muskulis, ciskas mediālais platais muskulis, ciskas platais starpmuskulis (m.quadriceps:
rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intemedius).
2.
Lielais sēžas muskulis (m.gluteus maximus).
Sekundāri nodarbinātie muskuļi:
1. Augšstilba mugurējā muskuļu grupa: puscīpslainais muskulis, pusplēvainais muskulis,
augšstilba divgalvainais muskulis (Hamstrings: semitendinosus, semimembanosus, biceps
femoris).
2. Garais pievilcējs (m. adductor longus).
3.Lielais pievilcējs (m. adductor magnus).
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4. Īsais pievilcējs (m. adductor brevis).
5. Ikru muskulis (m. gastrocnemius).
6. Plekstveida muskulis (m. soleus).
7. Muguras atliecējmuskuļi (m. erector spinae).

7.att. Pārmaiņus izklupieni, sperot soli atpakaļ
Slidojot hokejā, visiem spēlētājiem jāatrodas iesēdienā. Izpildot izklupienu, sportista kāju
un gūžu muskulatūra tiek pakļauta plašas amplitūdas muskuļu iestiepumam, kas adaptācijas laikā
sagatavo sportistu spējai, slidojot uz ledus, atrasties iesēdiena jeb gatavības pozīcijā. Šī spēja,
slidojot atrasties gatavības pozīcijā (piesēdienā), ļauj veikt ātru virzienu maiņu un apstāšanās
manevru, lieki netērējot laiku, lai atgrieztos no augstākas pozīcijas gatavības pozīcijā. Izturības
spēju attīstīšana konkrētajai kustībai ļaus sportistam, nenogurstot visā spēles laikā, atrasties
efektīvākajā un izdevīgākajā pozīcijā, lai veiktu dažādos hokeja spēlei raksturīgos manevrus
(Terry, 2019).
Smagumu bumbas metieni pret grīdu (sk.8. att.).
Vingrinājums tika veikts ar 5 kilogramus smagu pildbumbu, kura, mesta pret grīdu,
neatlec.
Vingrinājuma - smagumu bumbas metieni pret grīdu – sākuma stāvoklis, kājas plecu platumā,
rokas priekšā, lejā, bumba starp kājām. Veic piesēdienu, virzot gurnus atpakaļ un ar abām
plaukstām stingri no sāniem satverot bumbu. Satverot bumbu no zemes, veic ķermeņa pilnīgu
iztaisnošanos un secīgu smaguma bumbas pacelšanu virs galvas taisnās rokās, kam seko bumbas
straujš metiens pret grīdu starp kājām. Pēc metiena pret grīdu smaguma bumba tiek satverta, lai
veiktu atkārtotus metienus.
Vingrinājuma izpildei ir šādi norādījumi:
1.
Veicot piesēdienu, kustību sāk ar gurnu atvirzīšanu atpakaļ. Pēdas atrodas pilnā
kontaktā ar grīdu.
2.
Vingrinājuma izpildes laikā jostas daļa saglabā neitrālu stāvokli.
3.
Ceļa locītavas projekcija atrodas vienā līnijā ar pēdas pirkstgala projekciju.
Galvenie nodarbinātie muskuļi:
1.
Lielais gūžas muskulis (m. gluteus maximus).
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2.
Vidējais gūžas muskulis (m. gluteius medius).
3.
Muguras platais muskulis (m. latissimus dorsi).
4.
Augšstilba četrgalvainais muskulis; ciskas taisnais muskulis, ciskas laterālais
platais muskulis, ciskas mediālais platais muskulis, ciskas platais starpmuskulis (m. quadriceps:
rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intemedius).
5.
Ikru muskulis (m. gastrocnemius).
6.
Plekstveida muskulis (m. soleus).
Sekundārie muskuļi:
1.
Augšdelma trīsgalvainais muskulis (m. triceps brachii).
2.
Vēdera muskuļi: vēdera taisnais, vēdera slīpie muskuļi, vēdera sķērsmuskulis (m.
rectus abdominis, m. obliquus abdominis, m. transversus abdominis).
3.
Augšstilba divgalvainis muskulis (m. biceps brachi).
4.
Krūšu lielais muskulis (m. pectoralis major) (Terry, 2009; Cole B., 2006).
Smaguma bumbas metieni pret grīdu ir izplatīts sporta spēļu jaudas vingrinājums, jo tas
neprasa īpašu tehnisko sagatavotību un ir salīdzinoši vienkārši izpildāms. Vingrinājums ļoti labi
veicina elpošanas stereotipa attīstību, jo uz katru metienu tiek veikta forsēta izelpa, kas sekmē
pareiza elpošanas stereotipa apguvi.

8.att. Smaguma bumbas metieni pret grīdu
Vertikālie lēcieni pēc pietupiena (sk.9.att.).
Vertikālie lēcieni pēc pietupiena ir efektīvs pliometriskais vingrinājums dažādu fizisko
darbaspēju attīstīšanai. Izpētītā literatūra liecina, ka vertikālie lēcieni pēc pietupiena efektīvi
uzlabo spēka un jaudas rādītāju un tos rekomendē izmantot sporta spēļu pārstāvju treniņu
procesā. No Farlinger et al. (2007) pētījuma var spriest, ka sportista uzrādītie rādītāji vertikālajā
lēcienā ticami korelē ar 35 metru sprinta rādītājiem, kas liecina par šī vingrinājuma efektivitāti
hokejistu fiziskās sagatavotības treniņu procesā (Farlinger et al. 2007; Vanderka M., 2016).
Vingrinājuma – vertikālais lēciens pēc pietupiena – izpildījuma sākuma stāvoklis ir
piesēdiens, saliektas rokas priekšā. Piesēdienu veic līdz ~450, pēc piesēdiena seko strauja
ķermeņa iztaisnošana ar secīgu vertikālu lēcienu augšup un roku vēzēšanu sānis. Pēc lēciena
seko kontrolēta piezemēšanās, kuras laikā notiek ķermeņa amortizācija. Piezemēšanos veic, sākot
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ar pēdas priekšējo daļu un secīgi pārejot uz pilnu pēdu, kam seko atkārtots piesēdiens, virzot
gurnus atpakaļ. Pēc atkārtotā piesēdiena nekavējoties veic atkārtotu lēcienu augšup.
Vertikālie lēcieni pēc pietupiena netika izpildīti tradicionāli ierastajā veidā, veicot roku
vēzēšanu augšā, kas no biomehānikas viedokļa ļautu sportistam veikt efektīvāku un augstāku
lēcienu, bet gan tika pielāgoti atbilstoši sporta veidā (hokejā) pielietotajam roku kustību
stereotipam, kāds tiek veikts, izpildot intensīvu slidošanu. Pēc Marion A. (2010) izpētītā
zinātniskā raksta tika secināts, ka slidojumā rokas galvenokārt vēzē sānis, tāpēc, izpildot šo
vingrinājumu, pēc iesēdiena rokas tika vēzētas priekšā un palēcienā – sānis. Šāds vingrinājuma
izpildes veids tika pamatots, ņemot vērā uzdevuma nosacījumus, kas subjektam nenoteica lēcienu
veikt maksimālā augstumā, bet gan intensīvu nelielu lēcienu sēriju noteiktā darba izpildes slodzei
paredzētajā laikā, ar akcentu uz ķermeņa pilnīgu iztaisnošanos palēciena fāzē.
Būtiskie norādījumi vingrinājuma izpildes laikā:
1.
Piesēdienu veic, pēdām atrodoties pilnā saskarē ar grīdu.
2.
Piezemējoties veic ķermeņa amortizāciju.
3.
Palēcienu veic uz izelpas.
4.
Visu vingrinājuma izpildes laiku ceļa locītava atrodas stabilā pozīcijā virs pēdas
projekcijas.
Galvenie nodarbinātie muskuļi vingrinājumā – vertikālais lēciens pēc pietupiena – ir:
1.
Augšstilba četrgalvainais muskulis; ciskas taisnais muskulis, ciskas laterālais
platais muskulis, ciskas mediālais platais muskulis, ciskas platais starpmuskulis (m. quadriceps:
rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intemedius).
2.
Augšstilba mugurējā muskuļu grupa: puscīpslainais muskulis, pusplēvainais
muskulis, augšstilba divgalvainais muskulis (Hamstrings: m. semitendinosus, m.
semimembanosus, m. biceps femoris).
3.
Lielais gūžas muskulis (m. gluteus maximus).
4.
Ikru muskulis (m. gastrocnemius).
5.
Plekstveida muskulis (m. soleus).
6.
Muguras atliecējmuskuļi (m. erector spinae).
7.
Vēdera muskuļi: vēdera taisnais, vēdera slīpie muskuļi, vēdera sķērsmuskulis (m.
Rectus abdominis, m. obliquus abdominis, m. transversus abdominis).

9.att. Vertikālie lēcieni pēc pietupiena
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Soļošana uz skrejceliņa
Par atpūtas vingrinājumu tika izvēlēta soļošana mierīgā tempā ar ātrumu 6km/h uz “Life
Fitness” slīdceliņa (sk.10.att.). Soļojot ķermenis veic kontralaterālas kustības, kas pēc kustību
biomehānikas ir līdzīgu iesaistīto muskuļu ķēžu noslogojums, slidojot uz ledus. Soļošana uz
slīdceliņa norisinājās, veicot kontralaterālu vienmērīgu soļošanu bez roku turēšanas uz slīdceliņa
atbalstiem.

10.att. “Life Fitness” slīdceliņš
Pēc vingrinājumu kopumu satura izstrādes sekoja slodzes biežuma, apjoma un slodzes
apjoma progresijas izveide.
Pēc zinātniskās literatūras izpētes tika izstrādāts un pielāgots hokeja sporta veida
specifikai viens treniņu makro cikls, kurš ilga 5 nedēļas un sastāvēja no 5 mikro cikliem. Katrs
no tiem ilga vienu nedēļu. Makro cikls tika izstrādāts aerobo darbaspēju attīstīšanai hokejā
sagatavošanas periodā un ilga attiecīgi 5 nedēļas jeb 5 mikro ciklus.
Mikro ciklu, galvenās daļas, slodzes apjoma sadalījums pa nedēļām:
1.
Nedēļa – 30s/30s x5 intervāli + 5 min aktīva atpūta x3.
2.
Nedēļa – 40s/30s x5 intervāli + 5 min aktīva atpūta x3.
3.
Nedēļa – 40s/30s x5 intervāli + 5 min aktīva atpūta x3.
4.
Nedēļa – 50s/30s x5 intervāli + 5 min aktīva atpūta x3.
5.
Nedēļa – 50s/30s x5 intervāli + 5 min aktīva atpūta x3.
Pamatojoties uz to, ka vidēji hokeja spēlētājs vienas maiņas laikā laukumā pavada 30 – 80
sekundes, izstrādājot darba slodzes dozējumu, tika ņemti vērā šie parametri un izstrādāts
atbilstošs slodzes dozējums. Darba intervālu slodze ar katru nedēļu pakāpeniski pieauga, sākoties
no 30 sekundēm pirmajā mikro ciklā līdz 50 sekundēm ceturtajā un piektajā mikrociklā. Slodzes
intervāli netika paaugstināti uz lielāku izpildes laiku, jo, balstoties uz izpētītās literatūras avotiem,
šāda intervālu attiecība ir optimāla, lai efektīvi norisinātos aerobo darbaspēju attīstība hokejam
nepieciešamajā režīmā. Atpūta starp intensīvās slodzes darba intervāliem tika izvēlēta 30
sekundes, jo šāda darba un atpūtas intervālu attiecība ķermenī veicina pienskābes izmantošanas
tolerances attīstību.
Pilnās atpūtas dozējums, kas seko pēc piecu slodzes intervālu veikšanas, bija 5 minūtes,
kas hokeja spēles laikā aptuveni atbilst vienas maiņas atpūtas laikam un ir pietiekams, lai spētu
atjaunot enerģijas rezerves pirms secīgas atkārtotas slodzes (Pontaga, 2014; Bompa, 2009; Ķīsis,
2013).
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

85

Katrā mikro ciklā, kas ilga vienu nedēļu, pēc konkrētajai nedēļai paredzētās slodzes
apjoma notika 2 treniņi. Vienas nedēļas abi treniņi bija pilnīgi identiski. Starp treniņiem tika
ievērots vismaz 2 dienu intervāls, lai ķermenis spētu pilvērtīgi atjaunoties no iepriekšējās treniņa
slodzes.
Pirmās trīs nedēļas tika plānotas kā ievirzošie 3 mikrocikli, lai sagatavotu sportistus
apjomā pieaugošajai intensīvajai slodzei, kura sekoja trieciena mikrociklos, sākot no 5. nedēļas,
tādēļ šie bija zemākas intensitātes cikli, kuros vingrinājumu intervālu izpildes dozējumu attiecība
pirmajā ievirzošajā mikrociklā bija 1:1, t.i., 30 sekundes darbs un 30 sekundes atpūta, savukārt 2.
un 3. mikro ciklā slodze nedaudz paaugstinājās, un darba izpildes apjoms 30 sekunžu vietā
pieauga līdz 40 sekundēm, bet atpūtas intervālu laiks palika nemainīgs - 30 sekundes. 4. un 5.
bija trieciena mikro cikli, kuros intervālu slodzes izpildes laiks pieauga līdz 50 sekundēm, bet
attiecīgi atpūtas intervāli palika nemainīgi, proti, tādi paši kā ievirzošajos mikrociklos - 30
sekundes.
Lai pēc iespējas efektīvāk pielāgotu slodzi katram eksperimenta subjektam, tika pielietota
modificētā uztvertās slodzes jeb RPE 10 ballu Borga skala (Borg., 1988) (sk.2.tab.). Ar
modificētās Borga RPE skalas palīdzību tika dozēta subjektu ekperimentālo vingrinājumu
kopumu izpildes slodzes intensitāte. Borga skala vairākos aplūkotajos zinātniskās literatūras
avotos tika atzīta par efektīvu slodzes intensitātes dozējuma veidu (Baechle, 2010; Borg, 1988).
Slodzes intensitātes dozējums noteica, ka darba intervāli subjektiem jāveic intensitātē 8 RPE, kas
atbilst raksturojumam – ļoti, ļoti smaga slodze, kuras laikā var spēt izteikt tikai dažus vārdus.
Atpūtas intervāli bija jāveic intensitātē 2 RPE, kas atbilst raksturojumam - viegla slodze. Slodzes
intensitāte 2 RPE ļauj brīvi komunicēt un sniedz sajūtu, ka šādi varētu pavadīt vairākas stundas.
2.tabula
Uztvertās slodzes (RPE) skala (Borg, 1988)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nav slodzes
Ļoti viegla slodze
Viegla slodze
Vidēja slodze
Vidēja slodze ar nelielu piepūli
Vidēja slodze ar piepūli
Smaga slodze
Ļoti smaga slodze
Ļoti, ļoti smaga slodze
Submaksimālā slodze
Maksimālā slodze

Darba gaitā tika izstrādāti un aprobēti divi dažāda satura vingrinājumu kopumi aerobo
darbaspēju attīstīšanai, izmantojot atkārtotās piepūles metodi. “Velo” vingrinājumu kopumā visa
paredzētā slodze tika veikta, veicot pedalēšanu uz veloergometra, savukārt “Fun” vingrinājumu
kopuma saturs sastāvēja no pieciem dažādiem vingrinājumiem, izmantojot ķermeņa svaru,
smaguma bumbu un smaguma virves. Visi “Fun” grupas vingrinājumi tika izvēlēti, ņemot vērā
hokeja specifiku un zinātniskās literatūras avotus, kuri apstiprināja šo vingrinājumu lietderību
hokeja treniņu procesā.
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Aerobo darbaspēju rādītāju dinamika pēc izstrādāto vingrinājumu kopumu pielietošanas
Vienlaikus izvērtējot hokejistu aerobo darbaspēju rādītāju dinamiku, tika noteikts
izstrādāto un aprobēto vingrinājumu kopumu lietderīgums.
Lai noteiktu subjektu aerobo darbaspēju rādītāju izmaiņas pēc piecu nedēļu eksperimenta,
tika organizēta atkārtota subjektu testēšana, kas pilnībā norisinājās pēc tāda paša protokola kā
pirmajā reizē.Tā notika arī tajās pašās telpās,t.i., Sporta centrā “Jugla”. Kā jau pirmajā reizē,
izmantojot pulsometrus, šīs testēšanas laikā tika reģistrēti subjektu sirds darbības frekvences
rādītāji (sirds darbības frekvence miera stāvoklī un maksimālā sirds darbības frekvence).
Protams, tika veikts atkārtots aerobo darbaspēju “Beep” tests, reģistrējot rezultātus. Testēšana, kā
jau pirmajā reizē, sākās ar testa norises izklāstu, kam sekoja identiski tāda pati iesildīšanās, kāda
tika veikta pirmajā testēšanā.
Kad visi subjekti bija veiksmīgi veikuši testēšanai nepieciešamās procedūras un visi
iegūtie rezultāti reģistrēti, sekoja datu apkopošana un pārējo nepieciešamo rādītāju (sirdsdarbības
rezerves, maksimālā skābekļa patēriņa) aprēķināšana. Pēc visu datu iegūšanas sekoja datu
dinamikas vērtējuma analīze.
Abu eksperimentālo grupu (“Velo” un“Fun”) un arī kontroles grupas sirds darbības
frekvences miera stāvokļa (S/f miera) un sirds darbības frekvences maksimālo rādītāju dinamiku
pirms eksperimenta un pēc eksperimenta var aplūkot 3.tabulā. Sirds darbības frekvences miera
stāvokļa vidējie grupas rādītāji visvairāk samazinājās eksperimentālajai “Fun” grupai, par – 2,7
sitieniem/minūtē, eksperimentālajai „Velo” grupai vidējie sirds darbības miera stāvokļa rādītāji
samazinājās par 1,6 sitieniem/minūtē, savukārt kontroles grupai tikai par 0,7 sitieniem/minūtē.
Savukārt grupas vidējais sirds darbības frekvences maksimālo rādītāju lielākais pieaugums bija
eksperimentālajai “Velo” grupai, kurai sirds darbības maksimālā sasniegtā frekvence “Beep” testa
laikā bija par +2,1 sitienu/minūtē augstāka nekā pirmajā testēšanas reizē, eksperimentālās “Fun”
grupas maksimālo sirds darbības frekvences rādītāju pieaugums bija +1,2 sitieni/minūtē, savukārt
kontrolgrupai tikai +0,4sitieni/ minūtē.
Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupas datus par sirds darbības frekvences
dinamikas rādītājiem, var secināt, ka abu eksperimentālo grupu rādītāju dinamika ir notikusi
efektīvāk.
3.tabula
Miera stāvokļa un maksimālās sirds darbības frekvences dinamikas vidējie rādītāji
S/f miera
stāvoklī
pirms
71,27±4,24
“Velo”
sit./min
grupa
72,27±6,28
“Fun”
sit./min
grupa
Kontroles 72±5,39
sit./min
grupa

S/f miera
stāvoklī
pēc
69,73±2,9
sit./min
69,64±5,01
sit./min
71,27±4,61
sit./min

Izmaiņas

-1,6
sit./min
-2,7
sit./min
-0,7
sit./min

Maksimālā
s/f pirms

Maksimālā
s/f pēc

195,45±6,55
sit./min
196,36±5,12
sit./min
195,55±5,09
si.t/min

197,64±3,59
sit./min
197,64±4,72
sit./min
195,91±4,64
si.t/min

Izmaiņas

+2,1
sit./min
+1,2
sit./min
+0,4
si.t/min

Pēc atkārtotās subjektu testēšanas no iegūtajiem datiem par sirdsdarbības miera stāvokļa
frekvenci un maksimālo sirdsdarbības frekvenci tika aprēķināti sirdsdarbības rezerves rādītāji.
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11.attēlā var aplūkot abu eksperimentālo grupu (“Velo”, “Fun”) un kontroles grupas vidējo sirds
darbības rezerves rādītāju dinamiku un šo rādītāju izmaiņas.
Izpētot sirdsdarbības rezerves rādītāju dinamiku, var secināt, ka abu eksperimentālo grupu
sirds darbības rezerves rādītāji ir manāmi uzlabojušies (sk. 11.att.). Eksperimentālās “Fun”
grupas sirds darbības rezerves rādītāji pirms eksperimenta veikšanas bija 124,09 sitieni/minūtē,
savukārt pēc eksperimenta, kura laikā tika pielietots aprobētais vingrinājumu kopums aerobo
darbaspēju attīstīšanai, eksperimentālās “Fun” grupas sirds darbībās frekvences rezerves rādītāji
jau bija 128 sitieni/minūtē. Eksperimentālās “Fun” grupas sirds darbības rezerves rādītāju
pieaugums ir par 3,91 sitienu/minūtē lielāks, nekā tas bija pirmajā testēšanas reizē.
Eksperimentālās “Velo” grupas sirds darbības rezerves rādītāji pirms eksperimenta uzsākšanas
bija 124,18 sitieni/minūtē, savukārt pēc eksperimenta sirds darbības frekvences rezerves rādītāji
bija 127,91 sitieni/minūtē, kas ir par 3,78 sitieniem/minūtē vairāk nekā pirms eksperimenta.
Kontroles grupas sirds darbības frekvences rezerves rādītāji pirmajā testēšanas reizē bija 123,5
sitieni/minūtē, savukārt atkārtotajā testēšanas reizē, kura sekoja pēc 5 nedēļām, šie rādītāji bija
124,64 sitieni/minūtē, kas norāda uz pieaugumu par 1,14 sitieniem/minūtē. Veicot matemātiskās
statistikas analīzi un izmantojot t – testu pārotām kopām, tika secināts, ka sirds darbības
frekvences rezerves rādītāju pieaugums visām trīs pētāmajām grupām ir statistiski ticams, jo p
vērtība ir mazāka par 0,05 (p<0,05) un iegūto rezultātu pieaugums visām trīs pētāmajām grupām
ir pietiekams, jo t – stat vērtība ir lielāka par t – critical vērtību.
Salīdzinot visu trīs pētāmo grupu sirds darbības rezerves rādītājus, var secināt, ka abu
eksperimentālo grupu sirds darbības frekvences rezerves rādītāju dinamikas izmaiņas ir ļoti
līdzīgas un atsķirības ir nebūtiskas, savukārt salīdzinājumā ar kontroles grupu, abu
eksperimentālo grupu sirds darbības rezerves rādītāju dinamikas izmaiņas ir manāmi lielākas, kas
liecina par pozitīvu izstrādāto aerobo darbaspēju vingrinājumu kopumu ietekmi uz sirds un
asinsvadu sistēmu, kurai aerobo darbaspēju attīstībā ir noteicoša loma.

11.att. Sirdsdarbības rezerves rādītāju dinamikas izvērtējums
Veicot atkārtotu “Beep” testu pēc 5 nedēļu aprobēto vingrinājumu kopumu pielietošanas
hokeja fiziskās sagatavotības treniņu procesā, vidējie ekperimentālo grupu “Beep” testa rezultāti
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bija manāmi uzlabojušies (sk.12.att.). Eksperimentālā “Velo” grupas vidējie rādītāji pieauga par
0,8 līmeņiem, attiecīgi pirmajā testēšanas reizē “Velo” grupas “Beep” testa vidējais grupas
sasniegtais līmenis bija 8,3, kas, ņemot vērā Wood R., (2012) izstrādātās “Beep” testa normas, 26
– 35 gadus veciem vīriešiem ir vidējs līmenis, savukārt atkārtotajā testēšanas reizē vidējais
“Velo” grupas “Beep” testa rādītājs jau bija 9,1 līmenis, kas ir labs rādītājs. Veicot matemātiski
statistisko analīzi, izmantojot t – testu pārotām kopām, “Velo” grupas “Beep” testa uzrādīto
rezultātu dinamikas rādītāju izmaiņas bija statistiski ticamas, jo p<0,05 un pieaugums bija
pietiekams, jo t – stat vērtība bija lielāka par t – critical vērtību.
Eksperimentālās grupas “Fun” vidējie “Beep” testa rādītāji pēc izstrādātā vingrinājumu
kopuma pielietošanas pieauga par 0,8 līmeņiem. Pirmajā testēšanas reizē eksperimentālās “Fun”
grupas vidējie “Beep” testā uzrādītie rādītāji bija 8,38, kas, ņemot verā Wood R., (2012)
izstrādātās “Beep” testa” normas, 26 – 35 gadus veciem vīriešiem ir vidējs līmenis. Atkārtotajā
“Beep” testēšanas reizē eksperimentālās “Fun” grupas vidējie rādītāji bija 9,2, kas pēc normas ir
labs rādītājs. Veicot matemātiski statistisko analīzi, pielietojot t – testu pārotām kopām, “Fun”
grupas “Beep” testa uzrādīto rezultātu dinamikas rādītāju izmaiņas bija statistiski ticamas, jo
p<0,05 un pieaugums bija pietiekams, jo t – stat vērtība bija lielāka par t – critical vērtību.
Kontroles grupas vidējie “Beep” testa rādītāji pirmajā testēšanas reizē bija 8.2, kas ir
vērtējams kā vidējs līmenis. Atkārtotajā testēšanā pēc 5 nedēļu perioda kontroles grupas “Beep”
testā iegūtie vidējie rādītāji bija 8.3, kas, tāpat kā pirmās testēšanas rezultāts, ir vērtējams kā
vidējs. Pēc 5 nedēļu perioda tika konstatēts neliels kontroles grupas “Beep” testu rezultātu
pieaugums, kas attiecīgi bija kontroles grupas subjektu vidējo “Beep” testa rezultātu uzlabojums
par 0,1 līmeņiem. Veicot matemātiski statistisko analīzi ar t – testu pārotām kopām, kontroles
grupas uzrādīto “Beep” testa rezultātu dinamikas pieaugums bija statistiski ticams, jo p<0,05, kā
arī rezultātu dinamikas pieaugums bija pietiekams, jo t – stat vērtība bija lielāka par t – critical
vērtību.
Abu eksperimentālo grupu vidējo “Beep” testa rezultātu pieaugums ir manāmi lielāks,
nekā kontroles grupas iegūtais testa rezultātu pieaugums, tāpēc var secināt, ka eksperimentālo
grupu “Beep” testa rezultātu pieauguma iemesls ir izstrādāto vingrinājumu kopumu pielietojums,
kas veicinājis subjektu aerobo darbaspēju uzlabošanos, par ko liecina testa rezultāti. Salīdzinot
abu eksperimentālo grupu vidējos “Beep” testa rezultātus, būtiskas atšķirības nav vērojamas, un
abu eksperimentālo grupu rezultātu pieaugums ir salīdzinoši līdzīgs, kas ļauj secināt, ka gan
aprobētais vingrinājumu kopums “Velo”, gan aprobētais vingrinājumu kopums “Fun” vienlīdz
efektīvi ir uzlabojis subjektu rādītājus aerobo darbaspēju testā “Beep”. Kaut gan kontroles grupas
vidējie “Beep” testa rezultāti ir pieauguši un pēc matemātiski statistiskās analīzes ir pietiekami,
taču šo rezultātu pieaugums ir ļoti neliels, un tiek pieļauts, ka šo rezultātu pamatā ir subjektu
“Beep” testa veikšanas pieredze. Atkārtotajā testā subjekti uzrādīja labāku rezultātu, jo bija labāk
izpratuši un ielāgojuši “Beep” testa izpildi.
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12.att. Subjektu “Beep” testa rezultātu dinamikas izvērtējums
Visu trīs pētāmo grupu maksimālā skābekļa patēriņa dinamikas rādītāji ir atainoti
13.attēlā. Analizējot eksperimentālās “Velo” grupas maksimālā skābekļa patēriņa dinamikas
rādītājus, var vērot, ka pēc 5 nedēļu aprobēto vingrinājumu kopumu veikšanas ir noticis pozitīvs
maksimālā skābekļa patēriņa pieaugums. Pirms eksperimenta uzsākšanas “Velo” grupas vidējie
maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji bija 40,77 ml/kg/min, kas, ņemot vērā Wood R., (2012)
maksimālā skābekļa patēriņa normu, ir vērtējams kā vidējs maksimālā skābekļa patēriņa rādītājs.
Pēc 5 nedēļu eksperimentālā vingrinājumu kopuma pielietošanas atkārtotās testēšanas rezultātos
iegūtie vidējie eksperimentālās “Velo” grupas maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji bija 43,62
ml/kg/min, kas ir par 2,86 ml/kg/min vairāk nekā iegūtajos rezultātos pirms vingrinājumu
kopuma pielietošanas un pēc maksimālā skābekļa patēriņa normu izvērtējuma ir virs vidējā.
Eksperimentālās “Velo” grupas maksimālā skābekļa patēriņa pieaugums ir statistiski ticams, jo
p<0,05, kā arī pieaugums ir pietiekams, jo t – stat vērtība bija lielāka par t – critical vērtību.
Eksperimentālās “Fun” grupas vidējie maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji pirms
eksperimentālā vingrinājumu kopuma pielietošanas bija 41,15 ml/kg/min, kas atbilst vidējiem
maksimālā skābekļa patēriņa rādītājiem. Pēc 5 nedēļu eksperimentālā vingrinājumu kopuma
pielietošanas atkārtotās testēšanas rezultātos iegūtie vidējie eksperimentālās “Fun” grupas
maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji bija 43,88ml/kg/min, kas ir par 2,73 ml/kg/min vairāk nekā
iegūtajos rezultātos pirms vingrinājumu kopuma pielietošanas un pēc maksimālā skābekļa
patēriņa rādītāja normu izvērtējuma ir virs vidējā. Eksperimentālās “Fun” grupas maksimālā
skābekļa patēriņa rādītāju pieaugums bija statistiski ticams, jo p<0,05, kā arī pieaugums bija
pietiekams, jo t – stat vērtība pārsniedza t – critical vērtību.
Kontroles grupas vidējie maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji pirmajā testēšanas reizē
bija 40,67ml/kg/min, kas atbilst vidējiem maksimālā skābekļa patēriņa rādītājiem. Savukārt
otrajā, atkārtotajā testēšanas reizē, kura sekoja pēc 5 nedēļu posma, kontroles grupas vidējie
maksimālā skābekļa patēriņa rādītāji bija 40,96ml/kg/min, kas ir par 0,29 ml/kg/min vairāk nekā
pirmajā aerobo darbaspēju testēšanās reizē. Veicot matemātiski statistisko analīzi, kontroles
grupas maksimālā skābekļa patēriņa rādītāju pieaugums nebija statistiski ticams, jo p>0,05, kā arī
pieaugums nebija pietiekams, jo t – stat vērtība nepārsniedza t – critical vērtību.
Edgars BRAŽE, Jeļizaveta MOROZOVA, Armands OLIŅŠ, Kārlis VANAGS, 2020

Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2020
(mācību metodiskais materiāls)

90

Aplūkojot apkopotos datus par maksimālā skābekļa patēriņa rezultātu dinamiku, var
secināt, ka abu eksperimentālo grupu izaugsme ir bijusi pozitīva un rādītāju pieaugums ir bijis
statistiski ticams. Kontroles grupas maksimālā skābekļa patēriņš nav bijis pietiekams un nav
statiski ticams, kas liecina par to, ka aprobēto vingrinājumu kopumu maksimālā skābekļa
pieauguma iemesls ir bijis izstrādātie un aprobētie vingrinājumu kopumi. Starp abiem
vingrinājumu kopumiem nav novērojamas būtiskas maksimālā skābekļa patēriņa pieauguma
atšķirības, tāpēc var secināt, ka abi izstrādātie vingrinājumu kopumi atstāj vienlīdz lielu pozitīvo
ietekmi uz maksimālo skābekļa patēriņu.
Apkopojot un izanalizējot visus pētījuma gaitā iegūtos un aprēķinātos datus, darba autors
secina, ka abi aprobēto vingrinājumu kopumi ir vienlīdz efektīvi un ir pielietojami aerobo
darbaspēju attīstīšanai hokejā. Aprobēto vingrinājumu uzlabojums bija novērojams visās
pētījumā veiktajās procedūrās. “Beep” testa rezultātos “Velo” grupas vidējais pieaugums bija
0.83 līmeņi, “Fun” grupas vidējais pieaugums bija 0.78 līmeņi, un abu eksperimentālo grupu
rezultātu pieaugums apstiprinājās, veicot matemātiski statistisko analīzi, savukārt kontroles
grupas “Beep” testa rezultātu vidējais pieaugums bija tika 0.11, kas ir aptuveni 8 reizes mazāks
nekā abām eksperimentālajām grupām, kas liecina par eksperimentālo grupu vingrinājumu
kopumu efektivitāti.

13. att. Subjektu maksimālā skābekļa patēriņa rezultātu dinamikas izvērtējums
Sirds darbības rezerves rādītāju pieaugums abām eksperimentālajām grupām, kuras
pielietoja aprobētos vingrinājumu kopumus, arī bija pozitīvs. “Velo” grupas sirds darbības
rezerves rādītāju vidējais pieaugums bija 3.73 sitieni/minūtē, savukārt “Fun” grupai - 3.91
sitiens/minūtē. Abu eksperimentālo grupu sirds darbības rezerves rādītāju pieaugums bija
matemātiski statistiski ticams. Kontroles grupas sirds darbības rezerves rādītāju pieaugums bija
tikai 1.09 sitieni/minūtē, kas arī ir statistiski ticams. Kontroles grupas sirds darbības rezerves
rādītāju pieaugums bija aptuveni 3 reizes mazāks, nekā tas tika uzrādīts abām eksperimentālajām
grupā, kas liecina par aprobēto vingrinājumu kopumu pozitīvu ietekmi uz hokejistu sirds
asinsvadu sistēmu.
Maksimālā skābekļa patēriņa rādītāju pieaugums arī abām eksperimentālajām grupām bija
pozitīvs. “Velo” grupas vidējais maksimālā skābekļa patēriņa pieaugums bija 2.85 ml/kg/min,
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savukārt “Fun” grupas vidējais maksimālais skābekļa patēriņa pieaugums bija 3.64 ml/kg/min.
Abu eksperimentālo grupu maksimālā skābekļa patēriņa rādītāju pieaugums tika pārbaudīts,
izmantojot matemātiski statistiskās analīzes t – testu pārotām kopām un šī testa rezultāti uzrādīja,
ka pieaugums bija statistiski ticams un pietiekams. Kontroles grupas maksimālā skābekļa patēriņa
vidējais pieaugums bija tikai 0.29 ml/kg/min, kas pēc matemātiski statistiskās datu analīzes nav
pietiekams un statistiski ticams.
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