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palielinātā pārvietošanās ātrumā un atsevišķu kustību ātrumā.
Ja zēniem pubertātes vecumā ir acīmredzamas ātruma 

izpausmju uzlabošanās, tad meitenēm tajā pašā laikā ir 
novērojama stagnācija vai plato. Zināma loma ātruma 
uzlabošanās jomā ir ātrajās kustībās iesaistīto muskuļu neirālās 
vadības koordinācijas uzlabošanā. Tomēr vislielākā loma ātruma 
uzlabošanā ir muskuļu spēka izaugsmei, kā arī muskuļu spējai 
jaudīgāk kontrahēties. Tā rezultātā rokas var kustēties ar lielāku 
spēku, kājas spēj atgrūsties no atbalsta ar lielāku spēku.

Ķermeņa augšdaļas jaudas izaugsme, it īpaši roku jauda, 
uzlabo kustību ātrumu, kas izpaužas spējā aizmest bumbu 
ar lielāku jaudu. Tajā pašā laikā palielinātā spēka rezultātā 
ar kāju ir iespējams iesist bumbai ar daudz lielāku ātrumu. 
Vairums sporta spēļu veidos skriešanas ātrumam ir būtiska 
loma, tikpat nozīmīga ir spēja ātri mainīt kustības virzienu. 
Šīs spējas ir atkarīgas no spēka izpausmes pakāpes un nervu 
sistēmas koordinācijas līmeņa muskuļu darbībā, kura ir saistīta 
ar vingrinājumu izpildi.

Ātruma treniņu iespējas. Ātruma treniņiem pubertātes 
vecumā kļūst specifiskāks raksturs, jo tam ir jānodrošina 
augstāks attīstības līmenis. Tomēr ātruma treniņiem joprojām ir 
kompleksa loma vispusīgās fiziskās attīstīšanas procesā. Tādēļ 
ātrumu nepieciešams attīstīt kompleksā ar citām fiziskām un 
motorām spējām.

Pubertātes laikā ātruma un paātrinājuma treniņi uzlabo 
nervu sistēmas adaptīvās spējas, kā rezultātā uzlabojas roku 
un kāju kustību koordinācija. Palielinoties spēka izpausmēm, 
it īpaši zēniem, ir novērojama kustību ātruma palielināšanās, 
kas uzlabo ķermeņa augšdaļas ātrumu un pārvietošanās ātrumu 
skrienot. Palielinoties kāju muskuļu spēkam, palielinās spēja ar 
lielāku spēku atgrūzties no atbalsta virsmas un palielinās spēja 
pārvietoties ar lielāku ātrumu.

Lai gan apvienotie ātruma un citu īpašību treniņi ir 
realizējami arī pirmspubertātes vecumā, tomēr iesākoties 

83

pubertātes vecumam, ir novērojamas zināma veida atšķirības 
ātruma treniņos zēniem un meitenēm. Kā jau iepriekš tika 
norādīts, zēni pubertātes periodā kļūst spēcīgāki, kas atstāj 
pozitīvu ietekmi uz roku un kāju kustību ātrumu. Tādēļ šajā 
vecuma grupā zēnu un meiteņu treniņu nodarbībām jānotiek 
atšķirīgās treniņu grupās.

Programmu veidošana. Tiklīdz bērni sasniedz pubertātes 
perioda beigas, viņiem var palielināt ātruma treniņu apjomu. Ja 
treniņu nodarbībās tiek pielietoti tādi treniņu līdzekļi kā rotaļas, 
spēles vai pat sprinteru slodzes, viņi var progresējoši uzlabot 
rezultātus īso distanču skriešanā, sasniedzot lielu pārvietošanās 
ātrumu 20 – 50 m distancēs.

Ātruma treniņu slodzēm jārada bērniem un arī trenerim prieks. 
Tādēļ nepieciešams šo prieku veidot ar tādiem līdzekļiem, kuru 
realizēšana rada prieku – spēles, rotaļas, stafetes u.tml. līdzekļi, 
kā arī vieglu priekšmetu mešana, tveršana.

Nepieciešams arī izmantot tādus vingrinājumus, kuri attīsta 
un uzlabo reakcijas laiku. To var panākt ar ļoti daudzveidīgiem 
vingrinājumiem, arī ar tādiem, kuri faktiski nav saistīti ar 
reakcijas izpausmēm – bet kustību ātruma palielināšanu 
atsevišķās kustībās ar rokām un kājām. Šo mērķi var sasniegt ar 
divām vienkāršām fāzēm:

• jau uzsākot kustības ātruma palielināšanas treniņus, 
trenerim vienmēr ir jānostājas viņiem priekšā vai frontāli. 
Pēc trenera skaņas vai vizuālās komandas bērni uzsāk 
realizēt doto uzdevumu. Eksperimentāli ir pierādīts, ka, 
ja bērni komandas laikā redz treneri, viņi parasti startē 
ātrāk;
• kad bērni ir uzlabojuši savu reakcijas ātrumu (pēc 2 
mēnešiem vai pat gadiem), treneris nostājas tā, lai bērni 
viņu neredz, bet var reaģēt tikai uz skaņas signālu. Šāda 
veida vingrinājumu izpildīšanas rezultātā bērni uz skaņas 
signālu sāk reaģēt ar tādu pašu efektivitāti kā uz redzes 
signāliem.
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Vienlaicīgi ar ātruma un reakcijas vingrinājumiem bērnus 
vajag iesaistīt vienkāršos vingrinājumos ar jaudas izpausmēm, 
lai attīstītu spēku un ātrumu kompleksi – kas faktiski ir jauda. 
Ķermeņa augšdaļai rekomendē dažādus metienus ar medicīnas 
bumbu, to pašu var veikt arī ar tenisa bumbiņu un dažāda izmēra 
un smaguma bumbām. Kāju muskulatūras jaudu var attīstīt ar 
vienkāršotiem lēcieniem ar vai bez priekšmetiem rokās.

Sasniedzot pubertātes perioda beigas, ieejot pēcpubertātes fāzē, 
lai attīstītu neiromuskulāro koordināciju, bērni var pakāpeniski 
palielināt slodžu intensitāti ātruma un jaudas slodzēs, vienlaicīgi 
palielinot arī vingrinājumu atkārtojumu daudzumu. Tiklīdz bērni 
uzrāda spēju adaptēties treniņu slodzēm, nepieciešams vispirms 
palielināt slodžu apjomus, lai uzlabotu pretošanās spējas.

Ļoti būtisks moments ātruma treniņu nodarbībās ir atpūtas 
intervālu garums starp vingrinājumiem. Sakarā ar to, ka spēja 
atkārtot augstā kvalitātē jebkuru vingrinājumu, ir atkarība no 
neiromuskulārās sistēmas svaiguma, atpūtas intervāliem starp 
piegājieniem jābūt tik gariem, lai sasniegtu pilnīgu atjaunošanos 
un enerģētisko krājumu kompensāciju, lai varētu producēt 
enerģiju maksimālā intensitātes līmenī.

5.3.tabulā ir norādes, kā izmantot dažāda veida stafetes, lai 
attīstītu ātrumu pubertātes vecuma periodā, bet garākās distancēs 
nekā pirmspubertātes periodā: 10 – 30 m, atkārtojot 4 – 6 reizes, 
ar atpūtas pauzi 2 – 3 min. Bērni šajā vecumā spēj veikt 20 – 50 
m distances 5 – 8 reizes ar garākiem atpūtas vingrinājumiem – 4 
– 5 min starp katru piegājienu. Atpūtas paužu laikā nepieciešams 
iestiept muskuļus, lai iegūtu labāku relaksācijas līmeni, komandu 
sporta veidos bērniem jāapgūst skriešana ar dažādām virzienu 
maiņām, pagriezieniem, paātrinājumiem 5 – 25 m distancēs, 5 
– 10 reizes, ar 2 – 3 min atpūtas pauzēm.

Ja treniņus ar ātrumu un skrējiena virziena maiņu veic pēc 
tehniskajiem treniņiem, tad bērni ir spējīgi uz lielāku atkārtojumu 
skaitu. Bērni ir spējīgi uz lielāku atkārtojumu skaitu, spēlējot 
kādu no sporta spēlēm.
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5.2.tabula
Ātruma treniņu nodarbība

Treniņu
daļa

Treniņu
uzdevumiTreniņu līdzekļi

Ilgums,
atkārtojumu 

skaits

�.Iesildīšanās•	viegls skrējiens
•	stiepšanās vingrinājumi

10 – 15 min

2.Ātruma 
attīstīšana

Spēles 
specifiskā 
ātruma 
attīstīšana

•	īslaicīgas un ātras tehniski 
taktiskās darbības ar ātrām 
kustības virziena maiņām

•	spēles ar tehniski taktisko 
dažādību izmantošanu

6 x 25 sek

8 x 15 sek

20 – 30 min

3.Atsildīšanās, 
relaksācija

•	stafetes
•	relaksācija
•	stiepšanās

3 piegājieni

3 min

5.2. Ātruma treniņu variants 
atlētiskās formēšanas stadijā

Ātruma attīstīšana turpinās un palielinās pubertātes laikā. 
Vairums bērnu šajā vecuma periodā veic slodzes, kurās attīsta 
paātrinājuma izpausmes. Tas vienādā pakāpē attīstās kā zēniem, 
tā arī meitenēm. Šīs izmaiņas ir saistītas ar ķermeņa un muskuļu 
masas palielināšanos.

Spēka palielināšanās atstāj pozitīvu ietekmi uz ātruma 
attīstīšanas efektivitāti. Sākoties pubertātei, zēniem ievērojami 
sāk palielināties testosterona producēšanās, kas vienlaicīgi 
izsauc palielinātu spēju producēt lielāku spēku. Spēka 
pieauguma rezultātā tiešā veidā pieaug ātrums, kas izpaužas 
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Kolonnā „Atkārtojumu skaits” ir norādīts, cik piegājienus 
nepieciešams vienā treniņu nodarbībā izmantot, lai iegūtu 
pozitīvu efektu. Pēdējā kolonnā „Atpūtas intervāls” ir norādīts, 
cik ilgām jābūt atpūtas pauzēm katram fiziskās aktivitātes 
veidam un ilgumam.

5.1.tabula
Pubertātes vecuma bērnu ātruma treniņu modelis

Treniņu formas
Fiziskās

aktivitātes
ilgums

Atkārtojumu
skaits

Atpūtas
intervāls

(min)

Spēles
Stafetes
Ātruma slodzes
Ātruma slodzes ar 
pagriezieniem, kustības 
virziena maiņu

20 – 30 (min)
10 – 15 m
10 – 15 m
5 – 15 m

1 – 2
3 – 5
4 – 6
4 – 8

-
2 – 3
3 – 4
2 – 3

Pirmspubertātes vecuma bērniem spēles ilgumam nevajadzētu 
būt garākam par 30 min. jebkurā sporta spēlē (basketbols, futbols 
u.tml.) jābūt vismaz vienam pārtraukumam. Ja spēles ilgums ir 
tāds pats kā pieaugušajiem, tad tas rada ievērojamu nogurumu 
un bērniem nav vēlēšanās nākošajā treniņu nodarbībā kaut ko 
tamlīdzīgu atkal realizēt.

Bērni īsas stafetes (10 – 15 m) ir spējīgi veikt aptuveni 5 
reizes, it īpaši tad, kad ir atšķirīgas stafetes. Neatkarīgi no 
vecuma vai stafešu daudzuma, ir nepieciešams adekvāts atpūtas 
intervāls.

Komandu sporta veidos parasti izmanto dažāda veida 
skrējienus ar paātrinājumiem, bremzēšanu, virziena maiņām 
u.tml. Sakarā ar to, ka šāda veida vingrinājumu apjomi nav lieli, 
bērni ir spējīgi veikt atkārtotas slodzes (4 – 8 reizes) ar 2 – 3 min 
atpūtas pauzēm. 5.2.tabulā ir norādīts vienas treniņu nodarbības 
paraugs.
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5.3.tabula
Ātruma treniņa paraugs pubertātes periodā

Treniņu veidiFiziskās
aktivitātes 

ilgums

Piegājienu
daudzums

Atpūtas 
pauzes
ilgums 
(min)

Stafetes10 – 30 m4 – 62 – 3

Ātruma slodzes (starti)20 – 50 m5 – 84 – 5

Ātruma slodzes ar pagrie-
zieniem un virzienu maiņu

5 – 25 m5 – 102 – 3

Pubertātes periodā nepieciešams iemācīt korektu skriešanas 
tehniku.

Lai uzlabotu skriešanas efektivitāti, kura ir nepieciešama 
daudzos sporta veidos, atlētiem nepieciešams pilnveidot 
skriešanas tehniku. Ļoti būtiska loma šī jautājuma atrisināšanā 
ir kvalitatīvai roku darbībai. Rokām ir jādarbojas paralēli 
skriešanas virzienam – uz priekšu un atpakaļ, un priekšā tās tiek 
paceltas līdz sejas līmenim. Kāju darbības biežums palielinās 
vienlaicīgi ar roku frekvences palielināšanos, jo kāju darbības 
ātrums tiešā veidā ir atkarīgs no roku kustības ātruma un 
koordinācijas kāju un roku darbības saskaņotības jomā.

Skriešanas soli var iedalīt sekojošās fāzēs:
• propulsijas fāze  - atgrūžoties no atbalsta virsmas, 
ķermenis tiek virzīts uz priekšu,
• pretējā kāja tiek virzīta uz priekšu, augšstilbs sasniedz 
gandrīz horizontālo līniju. Pretējā roka virzās atpakaļ 
saliekta 90o leņķī elkoņa locītavā,
• piezemēšanās fāze – tiklīdz pēda saskaras ar atbalstu, tā 
uzreiz pārņem visa ķermeņa svaru,
• atjaunošanās fāze  - kad atgrūdiena kājas pēda ātri tiek 
virzīta uz priekšu vienlaicīgi ar pretējās rokas virzīšanu 
uz priekšu.

3
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5.3. Ātruma treniņa variants 
specializēšanās stadijā

Ātruma specializēšanās notiek vienlaicīgi ar vecuma 
palielināšanos. Tiklīdz pusaudzis sasniedz pēcpubertātes 
vecumu, ātruma palielināšanās un kustību ātruma izmaiņas 
ir acīmredzamas, it īpaši zēniem. Meitenēm ātruma spēju 
uzlabošanos var novērot pubertātes perioda beigās un tūlīt pēc 
pubertātes beigām. Šajā periodā ātruma attīstībā iestājas plato, 
kas turpinās pēcpubertātes periodā, kamēr netiek realizētas 
ātruma trenēšanas programmas.

Zēni turpina palielināt ātruma izpausmes visā pēcpubertātes 
periodā. Kļūstot spēcīgākiem, zēniem palielinās arī pārvietošanās 
ātrums. Protams, ka vislielākās atšķirības zēniem un meitenēm 
ir ķermeņa augšdaļas spēka jomā, jo kopš pubertātes perioda 
sākuma zēniem ķermeņa augšdaļas muskulatūra pakāpeniski 
kļūst spēcīgāka.

Personām, kuras nodarbojas ar sportu, ātruma izpausmes 
palielinās arī tāpēc, ka treniņu rezultātā uzlabojas koordinācija. 
Vispusīgo treniņu slodžu rezultātā jaunie atlēti iemācās izmantot 
savus muskuļus arī ātruma izpausmju jomās, iemācās koordinēt 
muskuļu darbību, lai uzlabotu jebkura veida kustību efektivitāti. 
Pateicoties labākai roku un kāju savstarpējās koordinācijai, 
uzlabojas ātruma izpausmes. Arī nervu sistēma iemācās, kā 
vislabāk izvēlēties variantu, ar kuru var sasniegt vislielāko 
ātrumu, kādā veidā atlētam vislabāk reaģēt uz situācijas 
maiņām.

Ātruma treniņu iespējas. Beidzoties pubertātes periodam, 
ātruma treniņi iegūst specifiskāku raksturu, atbilstoši izvēlētā 
sporta veida raksturam. Samazinās spēļu un rotaļu daudzums 
un līdz ar to vairāk laika un uzmanības tiek veltīts izvēlētajam 
sporta veidam, lai attīstītu tā specifiskās ātruma īpašības.

Jebkuram atlētam, kurš ir nolēmis iegūt teicamas darbspējas, 
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pirmspubertātes periodā ir dominējošie treniņu līdzekļi, lai 
attīstītu ātrumu.

Vairāku gadu laikā pakāpeniski tiek palielināta distance – 
sākot ar 20 m līdz 40 – 50 metriem, it īpaši tiem bērniem, kuri vēl 
nav sasnieguši pubertātes vecumu. Bērniem vispirms jāattīsta 
spēja ātri skriet pa taisni. Tiklīdz bērni ir sasnieguši pubertātes 
vecumu un ir kļuvuši spēcīgāki, treniņu nodarbībās var iekļaut 
arī skriešanu līkloču līnijā, zig – zag skrējienus, skrējienus ar 
strauju ātruma uzsākšanu un tam sekojošu apstāšanos, slalomam 
līdzīgus vingrinājumus un skrējienus ar strauju virzienu maiņu. 
Ļoto efektīvi ir skrējieni ar maksimālā ātruma sasniegšanu 5 
– 15 m distancē un pēc komandas strauji pārtraukt skrējienu 
un nobremzējot kustību pēc iespējas ātrāk. Pēc signāla strauji 
mainīt skrējiena virzienu, kuru ir norādījis treneris.

Lai palielinātu ķermeņa augšdaļas kustību ātrumu, rekomendē 
izmantot tenisa bumbiņas mešanu, pildbumbu mešanu, dažādas 
stafetes ar dažādu izmēru bumbu mešanu un tveršanu, kas 
attīsta ķermeņa augšdaļas muskulatūras spēku. Šāda veida 
līdzekļi teicami sagatavo spēju vēlākajos gados uzlabot ātruma 
izpausmes (skat. nodaļu „Spēka un jaudas trenēšana”).

Komandu sporta veidos, kā treniņos, tā arī sacensību 
darbībās trenerim vajadzētu kombinēt atsevišķās prasmes 
vienlaicīgā uzdevuma risināšanā, piemēram, bumbas mešanu 
un tveršanu, bumbas sišanu ar roku vai kāju. Šāda veida treniņu 
līdzekļi ir tipiski un raksturīgi skriešanas ātruma un atsevišķu 
kustību ātruma palielināšanai. Pirmspubertātes vecuma bērni 
uzrāda labu trenējamību ātruma izpausmju jomā, it īpaši, kad 
viņi ir sasnieguši pubertātes vecumu. Tomēr veidojot treniņu 
plānus un programmas, jebkurā jomā ir jābūt pakāpeniskuma 
principam kā dominējošam faktoram.

5.1.tabulā ir norādīti vairāki treniņu līdzekļi, kurus parasti var 
izmantot ātruma treniņos. Kolonnā „Treniņu formas” ir norādīti 
bērnu aktivitāšu veidi. Kolonnā „Fiziskās aktivitātes ilgums” ir 
norādīts, cik ilgi vai cik garas distances nepieciešams realizēt. 
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IEVADS

Bērnība ir fiziski visaktīvākā cilvēka attīstības stadija. 
Bērniem patīk rotaļāties un spēlēties, kā arī piedalīties dažāda 
veida fiziskajās aktivitātēs un sporta pasākumos. Sacenšoties 
viņi vienmēr cenšas pierādīt savas spējas un pārspēt savus 
vienaudžus.

Treneri, sporta speciālisti, sporta zinātnieki izstrādā labākās 
treniņu programmas, kuru mērķis ir uzlabot bērnu atlētiskās 
spējas un fizisko kondīciju. Treneri parasti veido treniņu 
programmu modeļus, bet bērni sapņo sasniegt M.Jordana, 
K.Luisa, N.Komaneči un citu pasaules vadošo atlētu sasniegumu 
līmeni. Tomēr nedrīkst bērnus jau no agras bērnības īstenot 
pieaugušo atlētu treniņu programmas. Vienmēr jāatceras, ka 
viņi nav vienkāršota pieaugušo atlētu miniatūra. Bērns attīstības 
fāzē ir unikāla dabas parādība, ar atšķirīgām fizioloģiskajām 
iespējām katrā augšanas procesa stadijā. Viņa fizioloģiskās un 
psiholoģiskās izmaiņas, ir saistītas ar būtiskām spēju izmaiņām. 
Katram, kurš strādā ar bērniem, jābūt labi informētam par visām 
viņu fizioloģiskajām, emocionālajām un garīgo spēju izmaiņām 
un jāprot izvēlēties vislabāko treniņu struktūru, saturu un 
organizācijas formu atbilstoši bērna attīstības stadijai.

Daudzās zinātniskajās publikācijās, un mazāk zinātniskajās 
grāmatās parasti ir rakstīts par elites līmeņa atlētu treniņu 
procesu. Reti diskutēts par treniņu programmām un plāniem 
bērnu vecuma atlētiem. Izmantojot vienlaicīgi  daudzu 
speciālistu un zinātnieku pētījumus sporta jomā par atlētiem 
vecumā līdz 20 gadiem, šajā grāmatā tiks mēģināts izveidot 
tiltu starp zinātni un treniņu praksi.

No agrīnas bērnības līdz brieduma gadiem cilvēki 
iziet vairākas attīstības stadijas, tajā skaitā pirmspubertātes, 
pubertitātes, pēcpubertātes un brieduma stadijas. Katrā no 
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tenisa bumbiņu vai galda tenisa bumbiņu, var būt izmantojamas, 
lai uzlabotu ķermeņa augšdaļas kustību ātrumu.

Ja bērni attīsta un pilnveido savu roku un kāju kustību 
koordināciju, tad viņi var uzsākt vienkāršotas ātruma attīstīšanas 
treniņu nodarbības, it īpaši tad, kad viņi ir sasnieguši pubertātes 
vecumu. Arī tiem bērniem, kuri nodarbojas ar organizētām 
sporta formām, treneriem ir jāpievērš liela uzmanība ātruma 
attīstīšanai, izmantojot bumbu kā inventāru. Treneriem 
nepieciešams treniņu nodarbības laikā izmantot speciālus sporta 
veidam raksturīgus ātruma attīstīšanas līdzekļus.

Ja bērni piedalīsies dzimumam un vecumam atbilstošās 
aktivitātēs, tad viņu ātruma izpausmes ievērojami uzlabosies. To 
vislabāk var noorganizēt ar dažādām komandu spēlēm, rotaļām 
un stafetēm, kuras ir iekļautas skolas sporta programmās, kā 
tas ir gandrīz visās pasaules valstīs. Tādēļ šajā vecuma periodā 
(pirmspubertātes) nav novērojamas ātruma atšķirības zēniem 
un meitenēm (Baily, Malina un Mirwald, 1985).

Programmu veidošana. Pastāv uzskats, ka ātruma attīstīšanas 
treniņu programmas pamatā pirmspubertātes vecuma bērniem, 
lai nodrošinātu nervu sistēmas adaptāciju, ir variatīvas kustības. 
Palielinoties muskuļu darbības koordinētībai, paātrinās arī 
bērnu spēja būt ātrākiem.

Slodzes ilgums vai distances garums nav liels. Bērniem 
nevajadzētu izjust diskomfortu šajā vecumā. Viņiem nevajadzētu 
skriet ātri vairāk par 4 – 6 sek nepārtrauktā režīmā, jo ilgāka 
skriešana prasa specializētus treniņus. Atkārtot 4 – 6 sek 
intensīvus skrējienus var pēc 2 – 3 min ilgas atpūtas. Protams, 
ka bērni neizjutīs prieku, kad slodzes rezultātā būs diskomforta 
sajūta vai sāpes muskuļos.

Treniņu plānus ātruma attīstīšanai treneriem vajadzētu veidot 
vairāku gadu garumā. Kā treniņu līdzekļus vajadzētu izmantot 
pēc iespējas atšķirīgākus vingrinājumus, kuru izpildīšanā 
tiek iekļautas visas ķermeņa daļas un stimulētu roku un kāju 
kustību ātruma palielināšanos. Rotaļas, spēles un stafetes 
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pēcpubertātes periods ir galvenais laiks, kurā tās var iegūt. 
Jebkurš atlēts, kurš pirmajās divās attīstības stadijās ir pareizi 
apguvis darbspēju izaugsmes pamatus, var reāli cerēt arī uz to, 
ka ātruma izpausmju uzlabošanās ir sagaidāma arī pēcpubertātes 
periodā. Tajā pašā laikā, ja pirmajās sportiskās sagatavotības 
stadijās notiek specializēta – sporta veidam specifiska ātruma 
izpausmju attīstīšana, tad pēcpubertātes periodā ir būtiski 
samazinātas atlēta spējas sasniegt augstas darbspēju izpausmes. 
Neskatoties uz to, ka ātruma izpausmēm ir ļoti būtiska loma 
daudzos sporta veidos, tomēr tā attīstīšana ir tikai kā viena no 
vispusīgās fiziskās sagatavošanas sastāvdaļām.

Ātruma treniņiem jābūt pietiekoši dinamiskiem, tos 
nepieciešams realizēt ar ļoti augstu intensitātes pakāpi, lai 
konstanti stimulētu neiromuskulāro sistēmu. Šāda veida treniņu 
slodzēm jānodrošina maksimāli augstu kustību frekvenci un 
pārvietošanās ātrumu, vispirms jau skriešanas vingrinājumos.

Konstanta prasība ātruma treniņos ir iemācīties maksimāli 
atslābināt muskuļus antagonistus, kamēr, tajā pašā laikā 
nodrošināt maksimālu muskuļu agonistu un sinerģistu 
kontrakcijas ātrumu, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
atsevišķu kustības ātrumu un līdz ar to arī pārvietošanās 
ātrumu. Treniņu procesā nepieciešams veltīt daudz laika, lai 
iemācītu atbrīvotas kustības, lai tehniskajam izpildījumam 
nebūtu novērojamas nekādas sasprindzinājuma izpausmes, 
lai atlēta darbība vizuāli izskatītos tā, it kā viņš to dara bez 
jebkāda sasprindzinājuma. To var iegūt, iesākot ātruma treniņus 
ar mazāku pārvietošanās ātrumu, lai atlēts varētu koncentrēt 
visu uzmanību muskuļu antagonistu atslābināšanai. Kad tas 
ir sasniegts, tad pakāpeniski var uzsākt pārvietošanās ātruma 
palielināšanu, kamēr tas sasniedz maksimālo līmeni. Tomēr šo 
līmeni nevar sasniegt vienas dienas, nedēļas vai vairāku mēnešu 
laikā. Bieži, lai to sasniegtu, paiet vairāki gadi. Tātad, lai apgūtu 
teicamu tehnisko meistarību, lai kustības būtu atbrīvotas un līdz 
ar to arī efektīvas, ir nepieciešams laiks un pacietība. Ja atlēts 
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šajā attīstības stadijā nerealizē šos visus nosacījumus, tad viņa 
skriešanas vai cita veida kustību tehniskā meistarība būs ļoti 
slikta, un līdz ar to viņa darbība neekonomiska un muskuļu 
darbība nenodrošinās lielu pārvietošanās ātrumu.

Sākot ar pēcpubertātes perioda vēlākajām stadijām, trenerim 
nepieciešams uzsākt treniņu plānošanu gadam, periodizējot tā 
mērķus, uzdevumus, līdzekļus u.tml. Kopš šī mirkļa trenerim 
viss treniņu process un treniņu programmas ir jāpakļauj 
labi definētām sacensību darbības likumsakarībām. Treniņu 
gaitā nepieciešams izdalīt sagatavošanās fāzi, lai nodrošinātu 
vispusīgu fiziskās kondīcijas veidošanos ar kompensatorām 
slodzēm galvenajām muskuļu grupām. Sagatavošanās perioda 
beigās treniņu process iegūst izteiktu specifiskumu, atbilstoši 
sporta veida specifikai. Treniņu procesā ir jāiekļauj tikai tādi 
līdzekļi, kuri tiešā veidā uzlabo darbspējas. Gada treniņu plāna 
beigu daļa pirms sacensībām ir pārnesuma vai pirmsacensību 
periods, kurā treniņu procesam joprojām jābūt daudzpusīgam, bet 
šajā gadījumā pamatojoties uz specifiskiem treniņu līdzekļiem, 
kuri tiešā veidā apvieno iepriekšējā periodā atsevišķi iegūtās 
kvalitatīvās izmaiņas sporta veidam raksturīgajās darbībās. 
Šajā pirmsacensību periodā tiek samazināts nogurums, tiek 
radīti apstākļi garīgai relaksācijai, saglabājot fizisko aktivitāti 
ar spēlēm un rotaļām.

Programmu veidošana. Pēcpubertātes periodā ātruma 
treniņiem ir izteikti komplekss raksturs nekā tas bija iepriekšējās 
stadijās. Ātruma treniņos ir nepieciešams palielināt atsevišķu 
kustību ātrumu un, protams, arī pārvietošanās ātrumu. Tādēļ 
treniņu procesa ir jāiekļauj sekojošie līdzekļi un vingrinājumu 
kopas:

• ātrums - maksimālais pārvietošanās ātrums, augstas 
frekvences treniņi ar maksimālu intensitāti, ir galvenais 
treniņu nodarbības mērķis, kad tiek trenētas ātruma 
izpausmes;
• kustības izpildes laiks – ir pirmā kustība visas kustības 
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iespēja vispusīgi attīstīties, ir vāji attīstīta roku un kāju kustību 
koordinācija. Sakarā ar to, ka roku kustības tiešā veidā ietekmē 
kāju kustību biežumu (frekvenci), tad zema roku un plecu joslas 
muskuļu attīstība un koordinācija ietekmē skriešanas ātrumu 
– jo vājāka ir plecu josla, jo zemāks ir bērna skriešanas ātrums.

Agrā pirmspubertātes vecuma periodā nav novērojamas 
dzimumu atšķirības skriešanas ātruma jomā. Skriešanas ātruma 
atšķirības zēniem un meitenēm sāk izpausties tūlīt pēc pubertātes 
vecuma sākuma, kad zēni labāk izpilda un ātrāk attīsta kustības, 
kuras ir saistītas ar ātruma izpausmēm. Arī citām ātruma un 
veiklības izpausmes formām ir identiska attīstības dinamikas 
tendence (Bailey, Malina un Mirwald, 1985, Hebbelinek, 
1989).

Ātruma treniņu iespējas. Viens no pirmspubertātes vecuma 
perioda fizisko aktivitāšu galvenajiem mērķiem ir attīstīt spēlēm 
un rotaļām nepieciešamo un specifisko ātrumu. Spēļu, rotaļu 
un dažādu stafešu laikā bērni var iemācīties sakoordinēt roku 
un kāju sadarbību, dodot tām ātrāk kustēties. Bērnu kustības 
laiks var uzlaboties dažādu motoro kustību un spēju attīstīšanās 
rezultātā. Bērni iemācās, kādā veidā var ātri iekustināt atsevišķas 
ķermeņa daļas uz speciāliem signāliem vai spēles situācijai 
atbilstošā veidā.

Pirmspubertātes periodā bērnu ātrums galvenokārt uzlabojas 
nervu sistēmas adaptācijas rezultātā, kuru tie sasniedz dažādās 
spēlēs, rotaļās un stafetēs. Šādā veidā nervu sistēma iemācās kā 
visefektīvā koordinēt roku un kāju kustības, bērni uzlabo savas 
spējas veikt kādu no distancēm, mainīt kustību virzienu un spēj 
labāk reaģēt uz dažādām situācijām fizisko aktivitāšu laikā.

Bērni gūst prieku, zinot, ka viņi ir ātri. Viņi ir laimīgi, ka ir 
spējīgi veikt dažādas darbības, kurās dominē ātruma izpausmes, 
kā spēlēs, tā arī stafetēs. Ātruma vingrinājumu dažādošanai 
ir ļoti svarīga loma, jo tā attīsta kustību pieredzi. Tajā pašā 
laikā bērniem nedrīkst ignorēt darbības ar ķermeņa augšdaļu. 
Vienkāršotas mešanas kustības ar viegliem priekšmetiem – 
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tām ir savi, atšķirīgi treniņu mērķi un uzdevumi, piemēram, 
ievada stadija ir pirmspubertātes periodā, atlētiskās kondīcijas 
veidošana ir pubertātes periodā, specializēšanās pēcpubertātes 
periodā, bet augstas meistarības līmeņa sasniegšana – brieduma 
periodam nobeidzoties. Sakarā ar to, ka katra attīstības stadija 
ir konkrētā vecuma periodā, kuram ir dažāda veida novirzes, 
tad, veidojot treniņu plānus, nepieciešams orientēties ne uz 
hronoloģisko vecumu, bet uz brieduma pakāpi, jo tā ir individuāli 
atšķirīga katram jaunajam atlētam. Bērni, kuriem ir vienāds 
hronoloģiskais vecums, var vairāku gadu diapazonā viens no 
otra atšķirties bioloģiskajā attīstības pakāpē. Agri nobrieduši 
bērni – akceleranti spēj uzrādīt izteikti augstas darbspējas, bet 
bērni ar aizkavētu bioloģisko attīstību ir labāki ilgstošu slodžu 
realizēšanā.

Iegūstot pozitīvu pieredzi sporta aktivitātēs un sacensībās, 
iespējams iesaistīt bērnus aktīvā dzīves veidā ilgstošā laika 
posmā. Veicot to pārāk agri un pārāk ātri, vai realizējot agro 
specializēšanos kādā no sporta veidiem, var ātri pārtrenēties 
un iegūt dažāda veida traumas. Tā rezultātā bērniem var pazust 
interese, par sportu pirms pilnīgi ir attīstījies viņa sportiskais 
talants. Tikai labi organizētas ilgtermiņa treniņu programmas 
var ievērojami palielināt jauno atlētu spējas, un savā sporta 
veidā ir iespējams uzrādīt teicamus panākumus. Tikai ilgstoša 
un pakāpeniska sagatavošanās var dot teicamus rezultātus. 
Pakāpeniski attīstot bērna spējas, ir iespējams iegūt čempionu 
kādā no sporta veidiem.
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Aerobās un anaerobās kapacitātes attīstīšana ir atkarīga 
no treniņu metodēm. Ilgstošās treniņu metodes ir alternatīva 
garo posmu intervālajām treniņu metodēm, kurās atkārtoti 
veic garākus distanču posmus. Specifiskās distances izturības 
veidošanas metodes attīsta aerobo kapacitāti. Slodzes, kuras ir 
garākas par 3 min, galvenokārt attīsta aerobās darbspējas, bet 
30 – 60 sek garas slodzes anaerobo izturību.

7.3.tabulā parādīts izturības treniņu variants (modelis) 
pēcpubertātes – specializēšanās periodā.

7.3.tabula
Izturības treniņu modelis pēcpubertātes vecuma 

periodā

Treniņu nodarbību 
veidi Apjoms Intensitāte

Atkārto-
jumu
skaits

Atpūtas
intervāls

Garās distances 2 – 5 km Zema– 
vidēja

� -

Garo posmu 
atkārtošana

800 – 1500 m Vidēja 2 – 4 (6) 2 – 3 min

Īso posmu 
atkārtošana

200 – 400 m Vidēja 4 – 6 3 – 5 min

Taktiskie treniņi 
(garie)

2 – 5 min Vidēja 3 – 6 2 – 3 min

Taktiskie treniņi 
(īsie)

30 – 60 sek Augsta 4 – 6 (8) 3 – 5 min
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1.NODAĻA
Jauno atlētu treniņu procesa 
vadlīnijas

Lai sasniegtu panākumus jebkurā līmenī, ir nepieciešams 
smags treniņu darbs, pašatdeve. Fiziskie treniņi un arī plānošana 
šajā kontekstā nav izņēmums. Visi veiksmīgi un panākumiem 
bagātie atlēti parasti trenējas individuāli, viņi uzrāda izcilas 
fiziskās aktivitātes un parasti viņiem ir labi saplānotas, vairāku 
gadu garumā izveidotas treniņu programmas. Sporta jomā 
treniņu process ir atkārtotu progresējoši palielinātu treniņu 
slodžu komplekss, kurš veicina optimālu potenciālo darbspēju 
palielināšanos. Atlētiem tas nozīmē ilgtermiņa treniņu 
programmas, kuras pilnveido organisma fizisko kondīciju un 
psiholoģisko sagatavotību sacensību darbībai, un nodrošina 
teicamas darbspējas.

Daudzi treneri ir zinoši veidot sezonālus treniņu plānus, tomēr  
nepieciešams apskatīt, kā veidot īstermiņa plānus ilgtermiņa 
plāna ietvaros. Kvalitatīvus fiziskos treniņus nepieciešams 
iesākt jau bērnībā, lai topošais atlēts varētu progresējoši, 
pakāpeniski un sistemātiski attīstīt savas fiziskās un garīgās 
spējas, lai sasniegtu drīzāk ilgtermiņa teicamas darbspējas nekā 
īslaicīgas un ātri pārejošas darbspēju izaugsmes.

Pārāk bieži bērniem treniņu programmas imitē labi zināma 
elites līmeņa atlētu treniņu plānus. Šāda veida programmās 
tiek kopētas visas elites atlēta plāna detaļas, nedodot iespēju 
savlaicīgai un pamatīgai visa organisma vispusīgai sagatavotībai. 
Šo programmu kopētāji deklarē domu, ja jau to varēja realizēt 
elites atlēti, tad kāpēc to nevar realizēt bērni? Treneri parasti 
izmanto šīs programmas ar nelielām izmaiņām, it kā atbilstoši 
bērnu bioloģijas pamatiem, bet ignorējot vispārīgos treniņu 
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iedzimtības faktori, ģenētika nav limitējošais faktoru kopums. 
Treniņu procesā ir iespējams ar dažādām metodēm un līdzekļiem 
attīstīt ātrumu. Pat atlētiem, kuriem nav dabas dotumi un talants 
ātruma kustībās, var ievērojami palielināt dažāda veida ātruma 
izpausmes. Lai brieduma gados labi izpaustos ātruma īpašības 
atsevišķie faktori, nepieciešama ātruma treniņu dominante 
bērnībā. Skriešanas ātrums, reakcijas laiks un kustību temps ir 
attīstāms sākot ar 5 gadu vecumu līdz brieduma gadiem.

Ātruma palielināšanās lielā mērā ir atkarīga no muskuļu 
spējas jaudīgi sarauties, lai ķermenis vai to atsevišķas daļas 
varētu ātri kustēties. Tādēļ spēcīgas muskuļu kontrakcijas un 
jebkura veida ātruma izpausmes ir atkarīgas no spēka treniņiem. 
Lai gan ātruma izpausmes sāk uzlaboties galvenokārt iesākoties 
pubertātei, ātruma trenēšanai ir pozitīvs efekts, sākot ar pubertāti 
un cauri visam pēcpubertātes periodam. Tomēr dažādu ātruma 
formu uzlabošanās ir novērojama arī pirmspubertātes vecuma 
periodā, kā neirālās adaptācijas rezultāts. Tas norāda, ka ātrās 
kustībās bērnu muskuļi mācās ātri kontrahēties un savstarpēji 
sadarboties, un līdz ar to uzlabot ātruma izpausmju efektivitāti. 
Ātruma palielināšanās pirmspubertātes vecuma periodā nav 
saistīta ar muskuļu jaudas palielināšanu, bet gan neiromuskulārās 
adaptācijas rezultātā.

5.1. Ātruma treniņu variants
sākuma sagatavošanās stadijā

Zēnu un meiteņu spēja palielināt savu kustību ātrumu 
parasti ir novērojama pirmspubertātes perioda beigu posmā. 
Ātruma palielināšanās nav saistīta tikai ar sprinta vingrinājumu 
mācīšanos, bet arī ar muskuļu savstarpējās koordinācijas 
uzlabošanos.

Atsevišķiem bērniem, it īpaši tiem, kuriem nav bijusi 
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izpildīšanas laikā un laiks no šī momenta līdz visas 
kustības beigām (Anshel u.c., 1991). Kustības laiks nav 
tikai muskuļu reflekss vai atbildes reakcija uz signālu, bet 
arī tas norāda uz muskuļu spēju ātri kontrahēties ar lielu 
spēka izpausmi. Vienlaicīgi trenējot ātrumu un jaudu, ir 
iespējams ievērojami palielināt atsevišķu ķermeņa daļu 
(roku un kāju) kustības ātrumu;
• spēja pārvarēt ārējo pretestību – daudzos sporta veidos 
jauda (spēka producēšana ar muskuļu kontrakcijām) 
ir noteicošais faktors, lai veiktu ātras kustības. Treniņu 
nodarbību un sacensību laikā ārējās pretestības 
pārvarēšana vispirms jau ir saistīta ar gravitācijas 
spēku pārvarēšanu, kā arī ar ūdens, gaisa, sniega u.tml. 
pretestības pārvarēšanu. Lai pārvarētu šos pretestības vai 
oponējošos spēkus, atlētam ir jāpalielina savas jaudas 
izpausmes, palielinot savu muskuļu kontrakciju spēku 
un ātrumu, tātad atlētiem ir jāpalielina savu kustību 
paātrinājuma pakāpe. Tādēļ treniņu nodarbību sastāvdaļa 
ir ārējās pretestības pārvarēšanas vingrinājumi. Atlētam 
nepieciešams palielināt savu kustību eksplozivitāti ar 
dažādiem vingrinājumiem, kā lēcieniem, metieniem, 
sitieniem u.tml.;
• sporta tehnika – kustību biežuma vai frekvences 
ātrums u kustības ātrums parasti ir tehniskās meistarības 
funkcija. Tātad ātru un efektīvu kustību pamatā ir 
efektīva tehniskā meistarība. Atlētam augstas darbspējas 
ir jāsasniedz ar koordinētām un relaksētām kustībām, 
kuru pamatā ir muskuļu antagonistu spēja relaksēties;
• koncentrēšanās spēja un gribas spēks – tātad ātras 
kustības ir iespējamas tikai tad, kad būs realizēta 
liela jaudas izpausme. Ātrums, kas ir centrālās nervu 
sistēmas darbības produkts, ir atkarīgs no motoro 
impulsu frekvences vai biežuma, kas ir atkarīgs no atlēta 
koncentrēšanās spējas veikt ātras kustības. Lai sasniegtu 
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maksimāli lielu ātrumu, ir nepieciešama teicama 
koncentrēšanās spēja, ko nevar izdarīt bez motivācijas, 
un teicamu gribas spēku;
• muskuļu elasticitāte – muskuļu elasticitāte un spēja 
atslābināt muskuļus antagonistus un agonistus vienlaicīgi 
ir vissvarīgākais faktors, lai sasniegtu lielu kustību 
biežumu (tempu) un nodrošinātu teicamu tehnisko 
meistarību. Kustību pakāpe vai brīvības pakāpe locītavās 
ir galvenais faktors, lai veiktu kustības ar lielu amplitūdu, 
kas ir noteicošais moments daudzos cikliskos sporta 
veidos. Tātad ikdienas treniņu procesā nepieciešams 
iekļaut lokanības un stiepšanās vingrinājumus, it īpaši 
tiem muskuļiem, kuri ir visvairāk noslogoti.

5.4.tabulā ir norādīts ātruma treniņu variants pēcpubertātes 
vai specializēšanās stadijā.

5.4.tabula
Ātruma treniņa variants pēcpubertātes stadijā

Treniņa veids
Distances
garums 

(m)

Piegājienu
skaits

Atpūtas
intervāls

(min)

Ātruma
treniņu
skaits
nedēļā

12345

Augstais starts10 – 306 – 103 – 41 – 2

Maksimālais ātrums20 – 604 – 83 – 42

Ātruma izturība60 – 1203 – 64 – 51 – 2

Sporta veida specifiskais 
ātrums:

 paātrinājums
bremzēšana

bremzēšana un 
paātrinājums

paātrinājumi ar virziena 
maiņu

10 – 30
10 – 20
10 – 20

10 – 30

4 – 6
4 – 6
4 – 8

4 – 8

2
2
2

2

2 – 3
2

2 – 3

2 – 3
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5. NODAĻA
Ātruma trenēšana

Turpat visos sporta veidos ātrumam ir ļoti nozīmīga loma, jo 
vairums gadījumos jaunajam atlētam jāprot veikt ātras kustības, 
ātri reaģēt vai ātri mainīt kustību virzienus. Ātrums kā fizisko 
īpašību izpausmes forma ietver sevī trīs komponentes:

• Reakcijas laiks:
o vienkāršās reakcijās,
o sarežģītās vai kompleksās reakcijās;

• Vienas kustības ātrums;
• Kustību biežums vai pārvietošanās ātrums.

Komandu sporta veidos atlēti reti kad veic taisnvirziena 
kustības tādas kā 100 m distancē vieglatlētikā. Spēlētājiem, lai 
saņemtu piespēli vai lai atbrīvotos no sedzēja, bieži jāmaina 
pārvietošanās virziens. Vairums gadījumos ātruma izpausmes 
formas savstarpēji kombinējas, piemēram, izcilas reakcijas 
spējas bieži saistītas ar lielu skriešanas ātrumu dažādos 
virzienos. Tā varētu ar daudziem piemēriem demonstrēt dažādu 
atsevišķu ātruma lomu sporta veidos, tā arī to kombināciju 
nepieciešamību uzvaras sasniegšanā. Tādēļ ir nepieciešama 
kvalitatīva izpratne par ātruma un tā izpausmes veidu trenēšanu 
dažādos atlētu attīstības periodos.

Katrā sporta veidā ir raksturīgas specifiskā ātruma izpausmes 
un, protams, arī to trenēšanas formas. Tomēr, lai sekmīgāk varētu 
attīstīt izvēlētā sporta veida raksturīgākās ātruma izpausmes, 
jau vecākiem un, protams, arī treneriem, ir būtiska loma jauno 
atlētu noslogošanā ar ātruma slodzēm. Daudzi sporta speciālisti 
uzskata, ka par sprinteri ir jāpiedzimst, jo ātrums lielā mērā 
ir atkarīgs no ģenētiskām likumsakarībām un determinantēm, 
no atlēta muskuļu šķiedru tipa kompozīcijas. Jo vairāk ir ātrās 
muskuļu šķiedras, jo ātrāka ir reakcija un muskuļi saraujas 
jaudīgāk. Neskatoties uz to, ka ātruma izpausmju pamatā ir 
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principus. Bērni nav tikai minituarizēti pieaugušie, bet viņiem 
ir sarežģīts fizioloģisko raksturlielumu komplekss, kuru nevar 
neņemt vērā.

1.1. Ilgtermiņa treniņu plānu veidošana
Atsevišķi treneri ilgākā laika posmā, uzskata un ir pārliecināti, 

ka veidojot specializēto fizisko kondīciju jau no agras bērnības 
(agrā specializācija), ir labākais veids, kā radīt optimālu treniņu 
programmu. Atsevišķi sporta fizioloģijas zinātnieki nopamato 
šo samērā veco koncepciju, kuru daudzi treneri joprojām cenšas 
realizēt arī mūsdienās kā vienīgo galveno treniņu principu. Viņi 
joprojām uzskata, ka augstākus rezultātus paātrinātā veidā var 
iegūt tad, kad treniņu programmas pamatu veido sekojošie 
momenti:

• konkrētam sporta veidam atbilstošās enerģijas 
producēšanas sistēmas noslogošana vai stress ir 
dominējošais faktors. Piemēram, tāllēcējiem ir tikai jālec 
tālumā, sprinteriem ir tikai jāsprinto, bet garo distanču 
skrējējiem ir tikai jātrenē aerobā enerģijas producēšanas 
sistēma;

• atbilstoši konkrētā sporta veida motorās meistarības 
specifikai – tehniskajai darbībai, treniņu procesā atlētu 
trenēšanai nepieciešams izvēlēties tikai tādus treniņu 
līdzekļus, kuri atbilst attiecīgā sporta veida specifikai, 
un ja noslogo tikai tos muskuļus un to grupas, kuras ir 
iesaistītas šī sporta veida tehniskajā darbībā.

Laboratorijas pētījumos ir apstiprinājies fakts, ka specifisko 
treniņu rezultātā ir ātrāka adaptācija, ātrāk uzlabojas darbspējas, 
bet tas nenozīmē to, ka treneriem un atlētiem to vajag īstenot no 
agras bērnības līdz brieduma gadiem nepārtrauktā režīmā.

Tā ir tikai bērnu sporta šaurākā sadaļa – specializēšanās 
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kapacitātes attīstīšana ir galvenais treniņu procesa mērķis kā 
individuālajos, tā arī komandu sporta veidos. Pēcpubertātes 
perioda beigās, attīstot izturību, sāk izpausties izvēlētā sporta 
veida specifika. Sāk dominēt anaerobās izturības trenēšana un 
ergogenēzes attīstīšana, pamatojoties vai bāzējoties uz aerobās 
izturības pamatiem.

Sistemātiski palielinot aerobo kapacitāti līdz indivīdam 
iespējami augstākam līmenim, var iegūt vairākus pozitīvus 
momentus:

• tiek attīstīta skābekļa transporta sistēma, kurā 
vissvarīgākā loma ir sirds jaudai;
• jaunie atlēti var izsargāties no hiperventilācijas, 
koncentrējoties dziļākai izelpai, lai pēc tam plaušas 
piepildītu ar lielāku gaisa daudzumu, nostiprinot stabilu 
elpošanas ritmu;
• augsta aerobā kapacitāte pozitīvi ietekmē anaerobo 
izturību – kapacitāti, līdz ar  to tiek pagarinātas funkciju 
darbošanās iespējas, pirms iestājas nogurums. Palielinās 
laiks līdz nogurumam. Atlēti, kuriem ir augstākas aerobās 
darbspējas, labāk pārvar anaerobās slodzes pat tad, 
kad slodžu rezultātā ievērojamā daudzumā tiek radīta 
pienskābe;
• atlēti, kuriem ir augsta aerobā kapacitāte, spēja ātrāk 
atjaunoties pēc fiziskām slodzēm, līdz ar to atlēti var 
nedaudz samazināt atpūtas pauzes starp vingrinājumiem 
un līdz ar to spēj veikt lielākas slodzes apjomu. Lielāks 
apjoms vienmēr ir saistīts ar darbspēju palielināšanos.

Treniņu programmās, kuras paredzētas pēc pirmās pubertātes 
periodā, ir paredzēta sadaļa anaerobās kapacitātes uzlabošanai, 
it īpaši pēcpubertātes perioda otrajā daļā. Tā izpaužas atlēta 
palielinātā spējā radīt enerģiju anaerobā – bezskābekļa veidā, 
kā arī palielinātā spējā pretoties paaugstinātai pienskābes 
koncentrācijai kā asinīs, tā arī muskuļos.
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Pirmspubertātes un pubertātes periodā iesāktās izturības 
treniņu rezultātā, izturība pēcpubertātes vecumā sasniedz 
visaugstāko līmeni un tikai pēc tam tā var sasniegt izturības 
izpausmju maksimumu pēcpubertātes un brieduma gados. Sākot 
ar pēcpubertātes periodu, treneris veido treniņu gada plānu, 
kurā  iekļauta arī aerobās kapacitātes veidošana. Vienlaicīgi tiek 
risināta arī anaerobās izturības vai kapacitātes uzlabošana, kā 
arī treniņu ergogenēzes uzlabošana, kas izpaužas enerģētisko 
sistēmu specializētā trenēšanā.

Ergogenēze ir grieķu izcelsmes vārds, kur ergon nozīmē 
darbs, bet genesis – sākums, veidošanās. Sportā ergogenēze 
nozīmē slodzes pārvarēšanu vai darbspēju radīšanu, kombinējot 
ar izturības elementiem, kuri raksturīgi attiecīgajam sporta 
veidam. Šajā sakarībā ergogenēze ir neatņemama aerobo un 
anaerobo darbspēju interpretācijā, to savstarpējās procentuālajās 
attiecībās.

Piemēram, airēšanā ergogenēzi veido 83% aerobās darbspējas 
un 17% anaerobās darbspējas. 800 m skrējienā 70% ir aerobā un 
30% - anaerobā komponente. Basketbolā – 40% aerobā un 60% 
anaerobā. Tātad, strādājot pie gada treniņu plāna, jāņem vērā 
šim sporta veidam raksturīgā proporcija. Tikai tad ir iespējama 
progresējoša darbspēju uzlabošanās izvēlētajā sporta veidā.

Programmu veidošana. Sakarā ar to, ka pēcpubertātes periodā, 
kad atlēti sāk specializēties kādā no sporta veidiem, treniņu 
nodarbību specifiskums kļūst acīm redzams. Pat šajā gadījumā 
nedrīkst aizmirst par vispusīgo fiziskās kondīcijas attīstīšanu. 
Atlētiem jāturpina veidot vispārīgās izturības pamatus – spēju 
producēt enerģiju, resintezēt ATF aerobā veidā.

Aerobo treniņu laikā nepieciešama nemitīgi veltīt uzmanību 
kardiorespiratorajai sistēmai, sirds muskuļa nostiprināšanai 
un skābekļa transporta sistēmas kompleksai attīstīšanai. 
Pēcpubertātes periodā jāturpina attīstīt aerobo kapacitāti, spēju 
efektīvi un ekonomiski patērēt skābekli. 

Pirmo 2 – 3 pēcpubertātes perioda gadu laikā, aerobās 
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kādā no sporta veidiem, lai īsākā laika periodā iegūtu ātru 
rezultātu izaugsmi, ignorējot to, kā uzlabosies vai saglabāsies 
bērnu darbspējas tuvākajā un tālākajā nākotnē. Šajā sakarībā 
treneri cenšas iegūt ātrus rezultātus ar izteikti specifiskiem un 
intensīviem treniņiem, neatvēlot laiku pamatīgas vispusīgās 
bāzes veidošanai. Tas atgādina arhitektu mēģinājumus uzbūvēt 
augstceltni uz vājiem pamatiem. Šāda veida konstruktīvas 
kļūdas izsauc treniņu procesā kolapsi. Tādēļ, jauno atlētu 
sagatavošanas procesu sašaurinot tikai vienā sporta veidā, pirms 
viņi ir fiziski un psiholoģiski nobrieduši, parasti tiek radītas 
dažādas problēmas:

• bērnu muskuļu un orgānu funkcijas attīstītās ļoti 
šaurā un vienpusīgā manierē;

• tiek sagrauts bērna fiziskās harmonijas attīstības 
līmenis, kā arī bioloģiskais līdzsvars, bez kā nav 
iespējama fiziskās kondīcijas efektivitāte, fizisko 
darbspēju izaugsme un bērna fiziskā veselība;

• ilgstoši praktizējot šāda veida specializētās treniņu 
slodzes, var nonākt ne tikai pārpūlēšanās stāvoklī, bet 
arī var sasniegt pārtrenēšanās sindromu un pat traumu 
sērijas;

• šāda veida treniņu radītais stress  var radīt arī 
negatīvu ietekmi uz garīgo attīstību un veselību,

• var būt kavētas bērnu sociālo attiecību veidošanās. 
Piemēram, šādā veidā noslogotajiem bērniem parasti nav 
draugi, kuri nenodarbojas ar sportu, jo pārmērīgi liels 
treniņu stundu skaits ir nepieciešams treniņu procesam;

• bērniem samazinās motivēšanās spējas, jo treniņu 
nodarbības ir pārmērīgi stresainas, nogurdinošas un tās 
nerada prieku. Daudzi jaunie atlēti pamet sportu, pirms 
viņi ir sasnieguši bioloģisko un psiholoģisko briedumu 
un nesasniedz savu potenciālo spēju līmeni;

• šie pārslogotie un izmocītie bērni, aizejot no sporta, 
rada lielu ļaunumu sportam – jo viņi ar savu negatīvo 
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• pirms sarežģītiem vingrinājumiem nepieciešami 
vieglāka rakstura vingrinājumi (piemēram, pirms 
bumbas vadīšanas ar kāju jāiemāca vienkārši sitieni un 
piespēles),
• vispirms zināmos vingrinājumus un tikai pēc tam 
nezināmos vingrinājumus (vispirms ritenis un tikai pēc 
tam roku stāja).
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12345

Ballistiskie vingrinājumi 
(lekšana, mešana u.tml.)

-

2 – 4 
piegājieni 
pa 5 – 10 
atkārto-
jumiem

1 – 22 – 4

Trenējot augsto startu, kājas novietot plati – starta pozīcijā. 
Pēc starta komandas atlēts uzsāk skrējienu pēc iespējas ātrāk un 
paātrinās 10 – 30 metru distancē, šo vingrinājumu atkārto 6 – 10 
reizes ar 3 – 4 min atpūtas intervāliem, kuros veic relaksējošo 
vingrinājumus un vieglas stiepšanās kustības, lai saglabātu 
muskuļu elasticitāti. Augstais starts ir ļoti nozīmīgs komandu 
sporta veidos, kuros ļoti bieži atbilstoši situācijai ir jāpaātrinās 
un / vai jāmaina skrējiena virziens. Augsto startu var trenēt 
atsevišķi no tehniskajiem un taktiskajiem treniņiem.

Treniņu nodarbībās, kurās attīsta paātrinājuma spējas, veic 
20 – 60 m garus skrējienus maksimālā ātrumā 4 – 8 reizes ar 
3 – 4 min gariem atpūtas intervāliem. Šāda veida vingrinājumi 
attīsta paātrinājuma spējas kā sprinteriem, tā arī komandu sporta 
veidu spēlētājiem. Tajā pašā laikā ātruma izturība (sprintera 
izturība) tiek attīstīta ar vingrinājumiem, kuru laikā ir jāveic 
60 – 120 m gari distances posmi 3 – 6 reizes ar pagarinātiem 
atpūtas intervāliem (4 – 5 min), jo šāda veida slodzes ievērojami 
noslogo kā fiziski, tā garīgi. Šāda veida slodzes arī ir vajadzīgas 
daudzu sporta veidu atlētiem, vieglatlētiem, futbolistiem, 
handbolistiem u.tml.

Jaunajiem atlētiem nepieciešams trenēt ātrumu arī ar sporta 
specifiskajiem paņēmieniem, piemēram, izmantojot bumbu, 
vairums komandu sporta veidos. Sporta spēlēs ļoti svarīga ir 
spēja ātri apstāties pēc ātra skrējiena (decelerācija), kas daudzos 
gadījumos ir daudz svarīgāk nekā ātri ieskrieties – akcelerācija. 
Sakarā ar to, ka sporta spēlēs ne vienmēr atlētam ir nepieciešams 
uzsākt skrējienu maksimālā ātrumā pa taisnu līniju, viņiem 
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nepieciešams izmantot arī citas treniņu līdzekļu formas, kurās 
ieskriešanās notiek ar dažāda veida virziena maiņām. Šāda 
veida vingrinājumus rekomendē veikt 4 – 8 reizes ar samērā 
īsām atpūtas pauzēm (2 min) 10 – 30 m garos distances 
posmos. Atlētiem ir jātrenē akcelerācija – decelerācija tikai uz 
“svaiguma” fona, bet arī ievērojamā noguruma stāvoklī.

Ballistisko treniņu laikā atlētiem ir jāveic dinamiskas un 
jaudīgas kustības, kā metienus, piespēles, sitienus, lēcienus 
u.tml. kustības vai vingrinājumus, kurus atkārto 5 – 10 reizes 
2 – 4 piegājienos ar 1 – 2 min ilgu atpūtas pauzi. Sporta spēļu 
komandās šāda veida vingrinājumus parasti veic, kad atlētam 
treniņa rezultātā ir izveidojies nogurums.

Vienā treniņu nodarbībā nerekomendē visas ātruma līdzekļu 
formas pielietot vienlaicīgi. Sprinteri vienā treniņu nodarbībā 
parasti trenē startu un maksimālo ātrumu, kuru ir jāsasniedz tūlīt 
pēc starta. Bet sakarā ar to, ka vienlaicīgi ar iepriekšminētiem 
vingrinājumiem ātruma izturību ir grūti trenēt, tad to trenē 
atsevišķos treniņos, kad tiek izmantotas citas treniņu līdzekļu 
formas. Futbolisti un basketbolisti vienā treniņu nodarbībā trenē 
augsto startu paātrinājumus, paātrinājumus ar virziena maiņu 
u.tml. uzdevuma vingrinājumus. Ātruma izturību tajā pašā laikā 
tomēr trenē atsevišķā dienā ar sporta veidam raksturīgajiem 
līdzekļiem un skrējiena virziena maiņām.

Vairums komandu sporta veidos treniņu līdzekļus var 
kombinēt sekojošā veidā:

• 1 – 2 dienas nedēļā veic augsto startu maksimālā 
ātruma treniņus un paātrinājumus ar virziena maiņu,
• 2 dienas nedēļā veic paātrinājumus un bremzēšanu, 
kā arī sprinta vingrinājumus ar apstāšanos un skrējiena 
atjaunošanos maksimālā ātrumā.

5.5.tabulā ir norādīts piemērs, kā plāno maksimāla paātrinājuma 
pilnveidošanu, kā otrais treniņš ir jaudas treniņš. Uzskata, 
ka tāda veida kombinācija attīsta pārvietošanās ātrumu un 
atsevišķas kustības ātrumu.
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Katrā treniņu nodarbībā visās vecuma grupās koordinācijai, 
veklībai un līdzsvaram nepieciešams veltīt 10 – 15 min. 
To nepieciešams veikt treniņu nodarbības sākumā tūlīt pēc 
iesildīšanās tāpēc, ka bērni spēj labāk apgūt kaut ko jaunu, 
kad viņi vēl ir “svaigi”. 4.2.tabulā ir dots piemērs, kā organizēt 
treniņu nodarbību sākuma sagatavošanas stadijā. Uzlabojoties 
darbspējām vai bērniem kļūstot vecākiem, nepieciešams 
palielināt grūtības pakāpi koordinācijas vingrinājumiem.

4.2.tabula
Pirmspubertātes perioda treniņu nodarbību vispārīgie 

nosacījumi
Nr.SatursTreniņu līdzekļiIlgums

�Iesildīšanās•	viegls skrējiens
•	stiepšanās

5 min

2Koordinācija– 
līdzsvars

•	sagatavošanās motoro spēju 
attīstīšanai
•	rokas – acs koordinācija
•	orientēšanās telpā
•	vienkāršs līdzsvars

10 – 15 min

3Rotaļas – spēles•	spēju attīstīšana atbilstoši 
izvēlētajam sporta veidam

20 – 30 min

4Atsildīšanās•	2 – 3 stafetes
•	viegli stiepšanās vingrinājumi

5 min

Daļēji var piekrist, ka sākuma sagatavošanās stadijā un 
atlētiskās formēšanas etapā var būt izmantoti arī specializēšanās 
līdzekļi, atsevišķi vingrinājumi, kuri attīsta topošā atlēta 
spējas un atlētisko potenciālu. Šajā vecuma periodā bērniem 
veicot atsevišķus vingrinājumus (kūlenis, ritenis vai lēcieni) 
nepieciešama trenera īpaša kontrole un drošības nodrošināšana, 
lai izvairītos no diskomforta sajūtām un traumām.

Nepārtraukti nepieciešama kontrole vairākos progresa 
jautājumos, piemēram:
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attieksmi pret šo nezinātnisko sporta treniņu sistēmu, 
savukārt rada negatīvu attieksmi pret sportu visā 
sabiedrībā, kā rezultātā tiek kavētas jebkura veida sporta 
tālākās attīstības iespējas, tajā skaitā arī finansēšana.

Vispusīga sagatavošana ir ļoti svarīga jauno atlētu 
sagatavošanas sastāvdaļa. Veidojot un attīstot fiziskās kondīcijas 
pamatus, var iegūt labu un teicamu fizisko sagatavotības līmeni 
pirms šie bērni uzsāk specializētos, sporta veidam raksturīgos 
treniņus. To sauc par vispusīgo fizisko sagatavošanu, kā rezultātā 
tiek sasniegta vispusīgā fiziskā kondīcija vai sagatavotība. 
Tas ir viens no vissvarīgākajiem treniņu principiem bērnu un 
pusaudžu sportā. Zinātnieki ir novērojuši, ka vispusīgā fiziskā 
sagatavošana labus rezultātus dod bērnu un pusaudžu gados, 
bet tad, kad organisms ir nobriedis, tai ir ļoti zema efektivitāte. 
Acīmredzot, bērnība un pusaudžu gadi ir sensitīvais periods 
vispusīgajai fiziskajai kondīcijai. Šajā gadījumā nepieciešams 
atcerēties sakāmvārdu – dzelzi jākaļ, kamēr tā ir karsta.

Kādreiz Austrumeiropas valstīs šī vispusīgā fiziskā 
sagatavotība bija ļoti populāra, un tā deva pozitīvus rezultātus. 
Bērniem tika attīstīta fiziskā pamatu bāze ļoti plašā diapazonā. 
Šie bērni bija ar izteikti teicamām koordinācijas spējām, kuras 
nepieciešamas kā komandu sporta veidos, tā arī individuālajās 
disciplīnās. Daudzās treniņu programmās iekļāva peldēšanu, jo 
tieši tā veicina bērnu aerobo darbspēju attīstīšanu un samazina 
slodzes negatīvo ietekmi uz locītavām.

Lai veicinātu bērnu spēju attīstīt pēc iespējas vispusīgāku 
fizisko kondīciju, viņiem nepieciešams nodarboties ar vairākiem 
sporta veidiem. Tikai tā iespējams noteikt konkrētā bērna 
atbilstību un talantu kādā no sporta veidiem. Ja bērns izrāda 
interesi attīstīt savu talantu nākotnē, trenerim jāorientējas uz 
vispārīgajiem treniņu principiem, pamatojoties uz treniņu 
procesa pamata noteiktajām vadlīnijām. Lai kļūtu par Pasaules 
līmeņa atlētu, ir nepieciešami daudzi gadi smagu un sistemātisku 
treniņu, ilgtermiņa plānošana, pamatojoties uz sporta zinātnes 
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7.3. Norādījumi izturības trenēšanai 
specializācijas stadijā

Izturība un izturības darbspējas tiek pakāpeniski palielinātas 
visā augšanas perioda laikā. Pusaudžu vecuma posmā vīriešiem 
ir novērojama izteiktāka izturības pakāpe nekā sievietēm. VO2 
max vidējais līmenis paliek nemainīgs (Armstrong u.c. 1984., 
Shephard, 1982). Atlētiem, adaptējoties treniņu slodzēm, 
efektīvāk notiek enerģijas patērēšana, daudz ekonomiskāk 
un līdz ar to konstanti uzlabojas arī darbspējas. Palielinātas 
darbspējas ir ciešā saistībā ar enerģijas patēriņa ekonomiskumu, 
neatkarīgi no aerobās jaudas dinamikas (VO2 max).

Pēcpubertātes vecuma periodā turpina uzlaboties darbspējas 
tāpat kā bioloģiskās atšķirības. Piemēram, sievietes ir mazāk 
pakļautas iespējām sasniegt augstas darbspējas vai uzrādīt 
pilnīgu savu potenciāli iespējamo darbspēju līmeni, sakarā ar 
sociālajiem faktoriem un tam nav nepieciešamas bioloģiskās 
priekšrocības. Sabiedrībā dominē uzskats, ka sports ir vīriešu 
prerogatīva. Tomēr daudzos gadījumos vīrieši un sievietes 
nodarbojas ar sportu vienādos līmeņos, bet vīriešu sports ir 
vizuāli izteiktāks.

Izturības treniņu veidi.  Pamatojoties uz to izturības bāzi, 
kura iegūta pirmspubertātes un pubertātes vecuma periodos, 
pēcpubertātes periodā izturības treniņi iegūst arvien lielāku 
specifiskumu, atbilstoši izvēlētajam sporta veidam. Šajā vecuma 
periodā, balstoties uz pirmspubertātes un pubertātes vecuma 
perioda veidoto fiziskās kondīcijas bāzi, ir reāli iespējams 
noteikt to sporta visatbilstošāko veidu, kas ir visoptimālākais 
konkrētajam indivīdam.

Pēcpubertātes periodā sašaurinās treniņu līdzekļu apjoma 
dažādība, it īpaši tuvojoties augstākai sportiskās darbspējas 
attīstīšanas stadijai. Izturības attīstīšanas treniņos dažādība 
izpaužas, kombinējot aerobos un anaerobos treniņus.
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tad tiek trenēts skābekļa maksimālā patēriņa līmenis (VO2 mx). 
Īsākos distanču posmos, tiek trenēta anaerobā izturība. Sakarā 
ar to, ka šāda treniņu slodze producē pienskābi un nogurumu, 
slodzes nepieciešams palielināt ļoti uzmanīgi un pakāpeniski. 
Maksimālos apjomus un intensitāti treniņos var iekļaut tikai 
pēcpubertātes periodā un galvenokārt tikai augstas sportiskās 
meistarības veidošanās stadijā. No šī viedokļa raugoties, 
pubertātes perioda beigu posmā ir nepieciešams uzsākt 
atkārtojumu un intervālo treniņu procesu.

Intervālā treniņa veids ir vairāk atkarīgs no anatomiskās 
adaptācijas līmeņa, kurš ir sasniegts pubertātes vecumā, nekā 
no fizioloģiskajām attīstības stadijām. Vispirms ir anatomiskā 
bāze un tikai pēc tam fizioloģisko funkciju palielināšana.  Tas 
nozīmē, ka šajā vecuma periodā dominē vidēja garuma distances 
ar vidēja līmeņa intensitāti, bet, atjaunošanās – atpūtas pauzēm 
jānodrošina pilnīga reģenerācija. Lai apgūtu šāda veida izturības 
slodžu parametru palielināšanos, ir vajadzīgi vismaz 2 – 3 
gadi. Vispirms anatomiskā adaptācija un tikai tad funkcionālā. 
Bērniem intervālos treniņos anatomiskā adaptācija ir jāsasniedz 
neizmantojot pieaugušajiem raksturīgās sasprindzinātās un 
īslaicīgās augstas intensitātes slodzes, kurās parasti tiek sasniegta 
augstas intensitātes (200 sit/min un vairāk) sirdsdarbības 
frekvence. Tik augstas sirdsdarbības frekvences laikā ir neliels 
sirds muskuļa sistoliskais tilpums (asiņu daudzums, kuru sirds 
izpumpē vienā kontrakcijā), kā rezultātā samazinās sirds spēja 
pumpēt asinis un apasiņot muskuļus. Tātad īsos intervālu 
treniņus nepieciešams izslēgt no treniņu procesa, jo tie rada 
lielāku ļaunumu nekā labumu.

Galvenais izturības treniņu likums pubertātes vecumā ir 
“vispirms anatomiskā adoptācija un tikai pēc tam fizioloģisko 
funkciju adaptācija”!
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sasniegumiem. Mūsdienās, treneri, kuri balstās tikai uz savu 
pieredzi un intuīciju, augstus rezultātus var sasniegt tikai laimes 
gadījumos, tiem nav likumsakarīga turpinājuma. Iegūt un stabilus 
rezultātus nepieciešamajā laikā un vietā ir iespējams, apvienojot 
trenera pieredzi un intuīciju ar zinātnes sasniegumiem.

1.1.attēlā norādīta atlēta talanta attīstības fāžu pēcsecība 
vairāku gadu garumā (O’Bompa, 1999).

1.1. attēls. Ilgtermiņa treniņu procesa pēcsecība 
atlētiskās meistarības tapšanas laikā

Neskatoties uz to, ka atsevišķos sporta veidos ir 
novērojamas minimālas novirzes vecuma jomā, tomēr jebkurā 
gadījumā saglabājas ilgtermiņa treniņu procesā pēcsecības vai 
periodizācijas princips.

Augstākos sasniegumus katrā sporta veidā atlēti parasti 
sasniedz aptuveni 25 gadu vecumā, bet tas ir iespējams tikai 
tad, kad šīs piramīdas pamatā ir vispusīgās fiziskās kondīcijas 
veidošanas bāze. Kad vispusīgā fiziskā kondīcija ir sasniegusi 
nepieciešamo sporta veidam respektējamo līmeni, atlēts var 
sākt specializēties kādā no sporta veidiem. Pusaudžu fizioloģijā 
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Atlētiskās 
formēšanās 
stadija

Apgrūtināti 
acs – rokas 
koordinācijas 
vingrinājumi

•	bumbas mešana un tveršana
•	sitieni pa bumbu
•	bumbas tveršana pēc atsitiena

Roku un kāju 
koordinācija

•	ekstremitāšu koordinēšana
•	lēcieni ar lecamo auklu
•	bumbas mešana un tveršana

Apgrūtināta 
orientēšanās telpā

•	palēcieni ar lecamo auklu
•	kūleņi
•	stāja uz rokām
•	ritenis

Reakciju 
attīstošie līdzekļi

•	stāja uz rokām
•	bumbu vingrinājumi ar partneri
•	spēles
•	stafetes

Apgrūtināti 
rokas – acs 
koordinācijas 
vingri

•	lēcieni ar pagriezieniem un 
bumbas metieniem
•	spēles
•	stafetes

Specializēšanās 
stadija

Meistarības 
uzlabošana

•	rotācijas
•	spēles
•	lēcieni pār dažādiem 
priekšmetiem
•	stafetes

Orientēšanās 
telpā attīstīšanas 
kompleksi

•	lēcieni ar pagriezieniem
•	spēles
•	lēcieni pāri priekšmetiem
•	velšanās un lēcieni

Līdzsvars un 
ķermeņa pozu 
kontrole

•	velšanās un pagriezieni
•	lēcieni pār priekšmetiem ar 
pagriezieniem
•	jebkura veida līdzsvara 
vingrinājumi
•	spēles
•	rotaļas
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5.5.tabula

Maksimālā paātrinājuma attīstīšanas nedēļas treniņu plāns
(individuālajos sporta veidos)
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Starts:
6 – 10 x 

10 – 30 m
Atpūta 
4 min

Maksimāli 
paātrinā-

jumi 
6 x 30 m
4 x 50 m
3 x 60 m
4 x 30 m

atpūta 
4 min

Ātruma 
izturība
4 x 60 m
2 x 80 m
2 x 120 m
2 x 40 m

atpūta
 5 min

AtpūtaStarti:
4 x 10 m
2 x 20 m
2 x 30 m

Maksi-
mālais 

ātrums
3 x 40 m
3 x 60 m

atpūta 5 
min

Ātruma 
izturība
2 x 80 m
2 x 120 

m
4 x 60 m
atpūta 5 

min

Atpūta

Jaudas 
treniņš

AtpūtaJaudas 
treniņš

AtpūtaAtpūtaJaudas 
treniņš

Atpūta

Kā jau iepriekš tika norādīts, sākot ar pēcpubertātes periodu, 
var uzsākt veidot gada treniņu plānus. Šajā periodā rekomendē 
sākt piedalīšanos dažāda veida formālās sacensībās un līdz ar to 
treniņu procesam ir nepieciešama zināma veida strukturizēšana 
(5.6. – 5.8.tabula).

Kā redzams, tad ātruma treniņus uzsāk ar īsākām distancēm, 
kad atlēts savam vecumam ir sasniedzis vislabāko formu un 
maksimālo pārvietošanās ātrumu, tad pakāpeniski palielina 
distances garumu atbilstoši izvēlētā sporta veida specifikai.

Komandu sporta veidos distances maksimālo garumu, kurā 
ir jāuzrāda vislielākais ātrums, nosaka spēlētāja loma komandā 
(uzbrucējs vai aizsargs). Piemēram, futbolā distances posmu 
garums ir 40 – 60 m, bet basketbolā 15 – 20 m, neņemot vērā 
to, ka spēlētājam aizsardzībā zem sava groza ir jāatgriežas ar 
tādu pašu ātrumu.

11
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Lai palielinātu atlēta spēju ātri skriet pēc iespējas garākā 
distancē, treniņu procesā jābūt pēcsecībai vai periodizācijai, 
kad apvienojas dažādi treniņu līdzekļi – maksimālais ātrums, 
ātrspēks vai jaudas izpausme ātrās kustībās, ātruma izturība. 
Šāda veida treniņu nodarbības var palielināt atlēta skriešanas 
ātrumu.

Arī komandu sporta veidos spēlētājiem jābūt gataviem uz 
ātriem paātrinājumiem. Jebkuram spēlētājam jābūt gatavam 
ātri mainīt skriešanas virzienu, strauji samazināt skriešanas 
ātrumu, lai strauji uzsāktu skrējienu pretējā virzienā un 
teicamu paātrinājumu. Jo spēcīgākas atlētam ir kājas, jo labāk 
viņš spēj realizēt iepriekš minētos uzdevumus. Tādēļ atlētiem 
nepieciešams ātruma treniņu realizēt tūlīt pēc spēka slodzēm.

100 m distancē sprinteri maksimālo skriešanas ātrumu 
nesasniedz uzreiz pēc starta signāla, kā arī to nesaglabā 
nemainīgu visā skriešanas laikā. Pēc starta ir nepieciešamas 
4 – 5 sek, lai sasniegtu maksimālo ātrumu, tas ir atkarīgs no 
kāju muskuļu jaudas iespējām. 100 m distances laikā atlēti 
maksimālo skriešanas ātrumu sasniedz 40. – 50. distances 
metrā un spēj to saglabāt līdz 80. metram. Pēc šī momenta 
maksimālais skriešanas ātrums sāk samazināties. Ja distances 
sākumā paātrinājuma ātrums ir atkarīgs no kāju muskulatūras 
jaudas, tad sākot ar 70. – 80. m sāk izpausties ātruma izturības 
loma, lai saglabātu nemainīgu skriešanas ātrumu.

Pēc šīs 100 m distances analīzes veikšanas, var secināt, ka 
sprinteru sagatavošana ir sarežģītāka lieta nekā tā izskatās, 
neņemot vērā ātruma izmaiņas un atlēta spējas to izmainīt un 
saglabāt. Sprinteriem ir jāzina, ka panākumu pamatā ir trīs 
savstarpēji saistītas lietas, kaut gan tās ir atšķirīgas vērtības. 
Jautājums ir ļoti sarežģīts – kuru no ātruma izpausmēm ir 
jāattīsta vispirms – paātrinājumu, maksimālo ātrumu vai ātruma 
izturību. 5.6.tabulā ir norādīts variants, kā treniņu procesa 
laikā trenēties pēc pubertātes vecuma atlētiem, lai maksimālos 
rezultātus sasniegtu jūnijā – jūlijā.
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4.1.tabula
Motoro spēju pēcsecības modelis

Attīstības 
stadija

Nodarbību 
formasVingrinājumi, treniņu līdzekļi
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Sākuma 
sagatavošanas 
stadija

Pamatkustību 
apgūšanas 
sagatavojošie 
vingrinājumi

•	velšanās
•	mešana
•	tveršana
•	sitieni
•	dribls

Vienkāršots 
līdzsvars

•	soļošana pa līniju
•	lēkšana uz un no zemiem 
priekšmetiem

Vienkāršotas 
ritma un reakcijas 
darbības

•	tveršana

Vienkāršota 
orientācija telpā 
un ķermeņa pozu 
regulēšana

•	rāpošana
•	velšanās
•	kūleņi
•	mešana
•	tveršana

Vienkāršotā 
acs – rokas 
koordinācija

•	dribls
•	mešana
•	tveršana

Kustību 
meistarību 
uzlabojošie 
vingrinājumi

•	vingrinājumi ar partneri
•	bumbas mešana un sitieni pa 
bumbu
•	bumbas tveršana
•	bumbas atsitieni
•	dribls
•	stafetes

Apgrūtināti 
līdzsvara 
vingrinājumi

•	stāja uz rokām
•	kūlenis atpakaļ
•	sānu pārmetiens (ritenis)
•	ritenis pie sienas
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ir norāde, ka organisms šādam procesam ir nobriedis aptuveni 15 
gadu vecumā, kad visas fizioloģiskās, hormonālās, psiholoģiskās 
u.tml. funkcijas ir sasniegušas brieduma pakāpes sākuma stadiju. 
Tikai tad ir iespējams arī sasniegt augstus sportiskos rezultātus.

Vispusīgās fiziskās sagatavošanas procesa rezultātā uzlabojas 
vispārīgā adaptācija. Bērni un pusaudži, kuri nodarbojas ar 
vairākiem sporta veidiem un attīsta atšķirīgas motorās spējas, 
spēj labāk adaptēties izvirzītajām treniņu slodzēm, nepakļaujoties 
pārmērīgajam stresam, kas ir saistīts ar agro specializēšanos. 
Piemēram, ja jaunie atlēti specializējas tikai vidējo distanču 
skriešanā, tad nākotnē, turpinot attīstīt aerobās darbspējas, viņiem 
vienmēr ir novērojamas dažāda veida traumas. Bet gadījumā, 
kad jaunie atlēti sākumā nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, 
piemēram, peldēšanu, riteņbraukšanu, slēpošanu u.tml., tad 
uzsākot un turpinot specializētos treniņus nav novērojamas 
traumas.

Jaunajiem atlētiem, uzsākot sporta gaitas, vispirms 
nepieciešams attīstīt un pilnveidot savas motorās spējas ar 
visdažādākajiem sporta veidiem un tikai pēc tam izvēlēties kādu 
no viņiem, lai turpinātu specializēšanos tajā. Labi organizētā 
bērnu sporta programmā jābūt iekļautām tādām sporta aktivitātēm, 
kuras vispirms attīsta aerobo kapacitāti ar zemas intensitātes 
slodzēm, anaerobo kapacitāti, muskuļu izturību, spēku, ātrumu, 
jaudu, koordināciju, lokanību.

Vispusīgās fiziskās sagatavošanas programmas vienlaicīgi 
attīsta arī specifiskās sportam nepieciešamās spējas, kā rezultātā 
nākotnē, kad jaunais atlēts sāk specializēties kādā no sporta veidiem, 
ievērojami efektīvāk izpaužas viņu spējas arī specializētajās 
slodzēs. 1.1.tabulā ir norādītas pozitīvās izpausmes, kad jaunie 
atlēti attīsta vispusīgo fizisko kondīciju. Ja ir plānots iegūt augstu 
fiziskās kondīcijas līmeni kādā no sporta veidiem, tad vispirms 
ir jāatceras, ka tikai specializējoties kādā no sporta veidiem, var 
iegūt labus un pat augstvērtīgus rezultātus, bet tiem nekad nebūs 
pārnesuma uz lielo sportu nākotnē.
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tām. Trenerim treniņu nodarbību laikā jāorganizē speciālas 
pauzes, kuru laikā bērni var padzerties, it īpaši karstā un mitrā 
vidē. Bērniem nepieciešas nodrošināt iespēju radīt šķidruma 
sabalansētību organismā, it īpaši tad, kad daudz svīst.

Treniņu programma. Veidojot treniņu programmas, 
pubertātes vecuma bērniem nepieciešams orientēties uz spēļu 
un rotaļu dažādību, kā arī uz izturības trenēšanas mērķu 
sasniegšanas formālajiem līdzekļiem. Iespēju robežās trenerim, 
veidojot treniņu programmas, nepieciešams nodrošināt 
mērķu kompleksu sasniegšanu. Lai gan izturības trenēšana 
prasa sistemātisku dažādu treniņu līdzekļu un vingrinājumu 
atkārtošanu, nepieciešams izvairīties no vienveidības.

Atkārtojumu skaits ir galvenais izturību veidojošais faktors, 
kuru parasti izmanto, plānojot slodzes apjomu. Izturības treniņiem 
jābūt patīkamiem, tiem jārada prieku, to nepieciešams organizēt, 
variējot ar distanču garumu pakāpeniskumu intensitātes jomā. 
Komandas sporta veidos trenerim nepieciešams izvēlēties 
līdzekļus, kuri attīsta ne tikai tehnisko un taktisko meistarību, 
bet arī izturību, ne tikai fizioloģisko funkciju jomā, bet arī 
garīgajā sfērā.

Izturības treniņu nodarbībās nepieciešams iekļaut dažāda 
garuma vai ilguma fiziskās slodzes. Piemēram, lai uzlabotu sirds 
muskuļa spēju pumpēt asinis, ir nepieciešamas ilgstošas zemas 
intensitātes slodzes. Tikai tādā veidā var samazināt sirdsdarbības 
frekvenci miera stāvoklī, kas ir viens no galvenajiem izturības 
parametru rādītājiem. Līdzīga rakstura fiziskās slodzes 
palielina atvērto kapilāru tīklu noslogotajos muskuļos, iesaistot 
asinsplūsmas palielināšanā lielāku kapilāru un vēnu daudzumu, 
līdz ar to palielinot skābekļa transporta iespējas noslogotajiem 
muskuļiem.

Intervālā vai atkārtojumu treniņu metode nozīmē to, ka 
noteikto distanci  atkārtot vairākkārtīgi ar noteikto intensitāti, 
apjomu un atjaunošanās intervālu garumu. Tā nostiprina sirdi un 
elpošanas funkcijas. Ja slodzes garums ir 2 – 3 min diapazonā, 
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7.2.tabula
Izturības treniņu modelis pubertātes vecuma periodā
Treniņu 

nodarbības 
veidi

Apjoms Intensitāte Atkārtojumu
 skaits

Atpūtas
 intervāli

Spēles un stafetes 40 – 200 m Vidēja 3 – 5 Dažādi

Atkārtota 
skriešana 200 – 400 m Vidēja

3 – 5 (400 m 
gadījumos 

mazāku reižu 
skaits)

2 – 3 min

Aerobās ilgstošās 
slodzes 800 – 2000 m

Vidēja, neliela 
diskomforta 

sajūta
1 – 3 3 – 5 min

Pakāpeniski palielinot treniņu slodzes, rekomendē orientēties 
uz sekojošām norādēm:

• vispirms jāpalielina treniņu nodarbību garumu 
no 45 min uz 60, 75 līdz 90 min;

• jāpalielina treniņu nodarbību daudzumu nedēļā 
no 2 – 3 līdz 4 – 5, un atsevišķos sporta veidos pat 
vairāk;

• palielināt atkārtojumu skaitu katrā treniņu 
nodarbībā. Kad treniņu nodarbību skaits ir sasniedzis 
maksimumu, un nedēļas treniņu stundu skaits ir 
maksimāli liels, tad nākošais solis, kā palielināt 
apjomu, ir pakāpeniski palielināt piegājienu 
(atkārtojumu) daudzumu;

• palielināt katrā piegājienā izturības izpausmi. 
Ja viena atkārtojuma vai piegājiena garums ir 45 
sek, tad nākošā izturības palielināšanas pakāpe ir 
pagarināt atkārtojuma izpildīšanas laiku līdz 60, 70 
un vairāk sekundēm.

Izturības slodžu laikā bērni sāk vairāk svīst, tādēļ jāpalielina 
šķidrumu lietošana pirms treniņu slodzēm, to laikā un pēc 
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1.1.tabula
Agrās specializācijas un vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas savstarpējās sakarības

Treniņu principi – filozofija

Agrā specializācija Vispusīgā fiziskā sagatavošana

Ātra darbspēju izaugsme Lēna darbspēju izaugsme

Labākie rezultāti tiek uzrādīti 
15 – 16 gadu vecumā, jo ir ātrā 
adaptācija

Labākie rezultāti tiek sasniegti 18 
gados un vēlāk, kad organisms ir 
fizioloģiski un psiholoģiski nobriedis

Neatbilstošas darbspējas 
sacensībās

Sacensībās tiek uzrādītas atbilstošas 
darbspējas

18 gadu vecumā vairums atlētu 
ir izsmēluši savas iespējas un 
pārtrauc treniņu nodarbības

Sportiskā dzīve ir ievērojami garāka

Sakarā ar forsētām slodzēm 
un adaptāciju, ir ievērojams 
traumatisms

Traumām ir gadījuma raksturs

Kā pierādījumu augstāk minētajam, apskatīsim divus 
zinātniskus pētījumus šajā jomā.

D.Harre (1982.) bijušajā Vācijas Demokrātiskajā republikā 
veica 14 gadus ilgu pētījumu ar lielu, 9 – 12 gadus vecu bērnu 
grupu, kura tika sadalīta divās apakšgrupās. Pirmā apakšgrupa 
trenējās pēc agrās specializācijas programmas principiem 
izvēlētajā sporta veidā. Viņu treniņos tika realizētas sporta 
veidam specializētas slodzes un treniņu metodes. Otrās grupas 
bērni trenējās vairākos sporta veidos, attīstot vispusīgo fizisko 
kondīciju. Rezultāti pēc būtības ir izteikti 1.1.tabulā.

Krievu zinātnieks M.Nagornijs (1978.) ir ieguvis tādus pašus 
rezultātus. Viņš savus secinājumus ir izteicis zemāk minētajos 
spriedumos:
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jaunas prasmes dažādos sporta veidos, pakāpeniski palielinot 
darbspēju līmeni. Kā jau iepriekš tika norādīts, tad koordinācijas 
līmenis un tās apgūšanas spēja sasniedz nosacītu plato līmeni, 
kad nav vairs iespējamas konstantas progresējošas izmaiņas. Šajā 
situācijā tomēr ir iespējams pilnveidot jau izveidotās prasmes un 
iemaņas.

Treniņu programma koordinācijas trenēšanā ir daudz 
vienkāršāka nekā citu motoro spēju attīstīšana, jo ir reālas 
grūtības izvēlēties specifiskās treniņu programmas treniņu 
slodžu, atkārtojumu un piegājienu skaita precīzus parametrus, 
kuri ir paredzēti koordinācijas attīstīšanai.

4.1.tabulā ir norādīts ilgtermiņa periodizācijas vai pēcsecības 
modelis koordinācijas, veiklības, līdzsvara un motoro spēju 
attīstīšanai un pilnveidošanai. Treniņu līdzekļi un vingrinājumi 
pakāpeniski tiek apgrūtināti atbilstoši progresam katrā atlētiskās 
attīstības stadijā. Treneriem pastāvīgi jācenšas pilnveidot 
jebkura veida koordinācijas elementus. Pakāpeniski pilnveidojot 
koordināciju, jauniem atlētiem tiek izveidota spēja labāk apgūt 
izvēlētā sporta veida tehnisko meistarību, kā arī funkcionālās 
spējas vēlākajās treniņa procesa stadijās. Šis periodizācijas 
modelis neparedz koordinācijas attīstīšanu līdz izsīkuma stadijai. 
Šis modelis ir tikai vadlīnija koordinācijas veidošanai.

Iesaistot koordināciju veidojošos līdzekļus bērnu treniņu 
procesā jau no tā pirms sākumiem, ir iespējams ievērojami 
uzlabot fizisko darbspēju, motoro spēju un sportiskās 
meistarības izpausmes visos vecuma posmos, neizmantojot agrās 
specializācijas stratēģiju. Laba koordinācija nodrošina labu un 
teicamu bērnu spēju ātrāk apgūt kustību pamatus un pilnveidot 
tos, kā arī vēlākajos gados iegūt pozitīvu pārnesumu uz darbspēju 
optimālā līmeņa palielināšanu. Tas ir iespējams tikai tad, kad 
pirmspubertātes un pubertātes vecuma periodos treniņu procesā 
tiks iekļauti koordināciju attīstošie līdzekļi un vingrinājumi, kā 
arī katrā vingrinājuma izpildījumā radīt zināmas koordinācijas 
problēmas.
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Kā redzams 5.6.tabulā, tad treniņu programma iesākas ar 
garākiem distanču posmiem, iesākot ar 400 m pakāpeniski 
saīsinot to līdz 200 m, atkārtojot 8 – 12 reizes ar 50 % no 
maksimālā skriešanas ātruma. Šajā treniņu posmā dominē 
aerobi – anaerobā enerģijas producēšanas sistēmas trenēšana. 
Vēlāk (no novembra līdz janvāra vidum) ir līdzīga sistēma, kad 
100 – 200 m gari distances posmi tiek veikti 8 – 19 reizes ar 60 
– 70% no maksimālā skriešanas ātruma.

Lai vislielāko skriešanas ātrumu sasniegtu jūnijā un jūlijā, 
tad sākot ar oktobri līdz janvārim tiek veidota pamata bāzes 
fiziskā kondīcija. Lai attīstītu maksimālo skriešanas ātrumu, 
tad sākot ar janvāra beigām nepieciešams treniņu procesā 
pakāpeniski palielināt skriešanas ātrumu. Īsākos posmos 
pakāpeniski tos palielina līdz pilnai distancei. Šīs fāzes sākuma 
posmā atlēts atkārtoti veic 10 – 20 m garus posmus ar pietiekoši 
gariem atpūtas intervāliem, lielu uzmanību veltot pareizai un 
korektai skriešanas tehnikai, kad dominē relaksācijas princips. 
Ja atlēts nav spējīgs saglabāt korektu skriešanas tehniku, viņš 
ātri nogurst un līdz ar to arī skriešanas jaudas pakāpe izpaliek.

13
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5.6.tabula
Ā

trum
a treniņu variants pēcpubertātes periodā (T.O

., B
om

pa, 2000)
M

ēnesis
O

kt.
N

ov.
D

ec.
Janv.

Febr.
M

ar.
A

pr.
M

ai.
Jūn.

Jūl.
A

ug.
Sept.

Ā
trum

a treniņu 
veidi, %

 no 
m

aksim
ālā 

skriešanas 
ātrum

a

200 – 400 m
 

ar 50%
 8 – 12 

reizes

100 – 200 m
 

ar 60 – 70%
 8 

– 19 reizes

20 – 40 m
 

atkārtojum
i 95 

– 100 %

40 – 60 m
, 

atkārtojum
i 

95 – 100%
starts 10 – 15 
m

 80 – 100%

60 – 80 m
, 

atkārtojum
i 

90 – 100%
 

zem
ais 

starts 20 
– 40 m

 90 
– 100%

40 – 100 
m

 ar 
un bez 
starta

C
ita veida 

fiziskās 
aktivitātes, 
spēles, rotaļas

Ā
trum

a treniņš

A
naerobā izturība

M
aksim

ālais ātrum
s

M
aksim

ālais 
ātrum

s, m
aksim

ālais 
paātrinājum

s, ātrum
a 

izturība

-

Jaudas treniņš
Jaudas izturība

Starta jauda
Starta jauda, jaudas 

izturība
A

natom
iskā 

adaptācija
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4.3. Kas jāņem vērā specializēšanās 
stadijā?

Kad bērni ir sasnieguši pusaudžu gadus, viņiem koordinācija 
neattīstās tādos tempos, kādi bija raksturīgi pirmspubertātes 
un pubertātes periodos. Pēc augšanas spurta beigām bērnu 
spēja kvalitatīvi sinhronizēt kustības ir sasniegusi kulmināciju 
un līdz ar to koordinācija ir konstanta parādība. Tomēr 
atlētiem šis koordinācijas līmenis ir ievērojami augstāks nekā 
nesportistiem.

Neskatoties uz to, ka šajā vecuma periodā dominē sporta 
veidam specifiskās slodzes, tomēr nepieciešams tās variēt pēc 
iespējas lielākā pakāpē, jo specializējoties šaurā diapazonā, 
var samazināt turpmākos attīstības tempus izvēlētajā sporta 
veidā. Daudzās publikācijās ir norādes, ka vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas treniņiem kopējā treniņu procesā ir aptuveni 
20% loma.

4.4. Treniņu programmu veidošana
Galvenais mērķis koordinācijas trenēšanā ir nodrošināt 

spēju veikt kompleksus vingrinājumus, kuru izpildīšana ir 
saistīta ar vismaz divu motoro spēju izmantošanu, kā arī, lai 
pilnveidotu kustību meistarības pakāpi. Jauno atlētu treniņu 
procesā ir jāiekļauj treniņu līdzekļi, kuri veido sprinta, lēkšanas, 
mešanas, ķeršanas, kāpšanas, līdzsvara, peldēšanas un citu 
pamatkustību prasmes un iemaņas. Tiklīdz jaunie atlēti ir 
apguvuši šo pamatkustību pamatus, viņiem nepieciešams attīstīt 
koordināciju, radot kompleksas darbības, kurās tiek apvienotas 
vairākas pamatprasmes, vairāku vingrinājumu kopumi, kā 
arī apgrūtinot šo pamatkustību izpildīšanas nosacījumus. 
Vienlaicīgi ir nepieciešams mācīt jaunas kustības, veidot 
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• Padomju atlētu (labāko) sasniegumu pamatā ir 
vispusīgās fiziskās kondīcijas bāze;

• Vairums jauno atlētu ir uzsākuši savas sporta gaitas 7 – 
8 gadu vecumā. Pirmo gadu laikā viņi visi ir nodarbojušies 
ar vairākiem sporta veidiem – futbols, distanču slēpošana, 
skriešana, slidošana, peldēšana un riteņbraukšana. Sākot 
ar 10 – 13 gadu vecumu viņi sākuši nodarboties arī 
ar komandu sporta veidiem, vingrošanu, airēšanu un 
vieglatlētiku;

• Specializēšanās kādā no sporta veidiem ir uzsākta 
15 – 17 gadu vecumā, neņemot vērā tos sporta veidus, 
ar kuriem viņi nodarbojās agrīnajā bērnībā. Labākie 
sasniegumi izvēlētajā sporta veidā ir sasniegti pēc 5 – 8 
gadu ilgiem, specializētajiem treniņiem;

• Atlēti, kuri ir sākuši specializēties kādā no sporta 
veidiem agrāk par 15 gadu vecumu, savus labākos rezultātus 
ir sasnieguši junioru vecumā. Pārejot senioru statusā (pēc 
18 gadu vecuma), viņiem nav izdevies uzlabot savus 
sportiskos sasniegumus. Daudzi, pat sasnieguši 18 gadu 
vecumu, ir pametuši sporta gaitas. Tikai retos gadījumos 
atsevišķi atlēti ir spējuši uzrādīt senioru vecumā labākus 
rezultātus nekā junioru vecumā;

• Daudzi elites līmeņa Padomju atlēti ir uzsākuši aktīvas 
treniņu nodarbības tikai junioru vecumā (14 – 18 gados). 
Viņi līdz šim nav bijuši junioru čempioni vai nacionālo 
rekordu īpašnieki. Tomēr sasniedzot senioru vecumu, 18 
gadus un vairāk, viņi ir uzrādījuši valsts un starptautiskā 
līmenī atzīstamus rezultātus;

• Vairums atlēti savus sasniegumus lielajā sportā ir 
sasnieguši, pateicoties vispusīgajai fiziskajai sagatavotībai, 
kuru viņi ir ieguvuši bērnības un pusaudžu gados;
• Galvenais šī pētījuma secinājums ir: specializēšanās 
kādā no sporta veidiem ir uzsākama 15 – 16 gadu vecumā 
(vairums sporta veidos).
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izturība garantē ātrāku atjaunošanos pēc fiziskām slodzēm, starp 
treniņu nodarbībām, tādējādi jaunie atlēti spēj labāk reaģēt uz 
pakāpeniski palielinātām treniņu slodzēm.

Programmu veidošana. Izturības treniņi pakāpeniski progresē, 
tuvojoties specializācijas stadijai, kurā treniņu procesam sāk 
dominēt specifiskums. 7.2.tabulā ir norādīts izturības treniņa 
vispārīgie pamati pubertātes vecuma bērniem. Izturības treniņos 
var būt iekļautas slodzes, kuras ir raksturīgas vidus distanču 
skrējējiem vieglatlētikā, un palielinot tās no 800 m līdz 2000 m 
(2,5 min līdz 10 min). Sakarā ar to, ka skriešana ir ļoti būtiska 
aktivitāte, daudzos ir pienācis īstais laiks, kad  nepieciešams 
mācīt korektu skriešanas tehniku. Lai to realizētu, izturības 
treniņus veido kompleksi ar skriešanas tehnikas mācīšanas 
un pilnveidošanas treniņiem. Tas nozīmē to, ka jāpalielina 
distances garums vai atkārtojumu daudzums tikai līdz tādiem 
lielumiem, kad nemainās skriešanas tehniskā meistarība. Kad 
sāk izpausties nogurums, tehnika sāk izmainīties – tā kļūst 
sliktāka, un slodzes turpināšana šādā stāvoklī ir nevajadzīga un 
rada pat negatīvu efektu.

Tāpēc šajā vecuma periodā izturības un tehniskās meistarības 
treniņiem jābūt savstarpēji kombinējamiem. Tomēr izturības 
treniņiem jāieņem vadošā loma kondīcijas uzlabošanas procesā. 
Tādēļ vienmēr ir jāatceras, ka jebkurš vingrinājums vai treniņu 
līdzeklis rada nogurumu, un tādējādi nogurums var pakāpeniski 
summēties.
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Lai gan sirdsdarbības frekvence fizisko slodžu laikā atlētam, 
kļūstot vecākam, pakāpeniski samazinās, iesākoties pubertātes 
periodam un līdz pat brieduma gadiem, zēniem fizisko 
slodžu laikā sirdsdarbības frekvence ir nedaudz zemāka nekā 
meitenēm, jo zēniem ir lielāka sirds. Šī starpība ir aptuveni 1 – 2 
sitieni minūtē. Vislielākā sirdsdarbības frekvence novērojama 
pirmspubertātes un pubertātes vecuma periodā, diapazonā no 195 
– 215 sit/min (Bailey u.c. 1985., Malina, 1984). Sirdsdarbības 
frekvenci ietekmē arī citi faktori, kā vāja fiziskā kondīcija, 
aptaukošanās, sirds stress, it īpaši netrenētām personām.

Augšanas spurta laikā bērni var iegūt dažāda veida traumas 
garo distanču veikšanas laikā, it īpaši, kad garās skriešanas 
distances veiktas uz ciets virsmas asfalta. Tāpēc ļoti rūpīgi 
nepieciešams vērsties pret šādiem negatīviem momentiem 
sportā.

Izturības treniņu veidi. Jebkurai treniņu programmai 
pusaudžu vecumā attiecībā uz izturības attīstību kā aerobā, tā 
arī anaerobā plaknē ir mērķis attīstīt šo izturību visaugstākajā 
pakāpē.

Šajā periodā nepieciešams turpināt nostiprināt un attīstīt 
sirds asinsvadu sistēmu, lai palielinātu sirds spēju pumpēt 
asinis uz noslogotajiem muskuļiem daudz efektīvākā veidā. 
Tas izpaužas, pakāpeniski samazinot sirdsdarbības frekvenci, 
vienlaicīgi palielinot sirdsdarbības minūtes tilpumu.

Sākot ar pubertāti ir novērojama sadalīšanās izturības 
kapacitātes jomā starp zēniem un meitenēm, tādēļ arī treniņu 
programmām jābūt atšķirīgām un orientētām uz šo specifiku.

Pubertātes periods ir sākums efektīvi organizētām izturības 
treniņu nodarbībām. Tās uzlabo vispusīgo fizisko kondīciju un 
samazina noguruma izpausmes. Jo labāka ir vispārīgā izturība, 
jo labāk jaunie atlēti spēj pārvarēt treniņu slodzes, kad tiek 
palielināti to apjomi, treniņu nodarbību garums un treniņu 
nodarbību daudzums nedēļā. Treniņu slodžu apjoms pakāpeniski 
sāk palielināties pubertātes un pēcpubertātes periodos. Labāka 
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Neskatoties uz to, ka vispusīgās fiziskās sagatavošanas 
treniņi ir vissvarīgākie agrīnajā fiziskās kondīcijas veidošanas 
stadijā, tiem ir arī zināma loma labi sagatavoto atlētu treniņu 
procesā. 1.2.attēlā ir norādīts, kā mainās vispusīgās fiziskās 
sagatavošanas  treniņu attiecība ar specializētajiem treniņiem 
ilgtermiņa treniņu procesā (T.Bompa, 1999.).

1.2. attēls. Vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavošanas
proporcionalitātes izmaiņas daudzgadīgā treniņu procesā

Jebkuram atlētam ir ļoti svarīgi treniņa procesa sākumā 
sasniegt pēc iespējas augstāku fizisko kondīciju, jo tikai tad 
to ir iespējams vieglāk saglabāt brieduma gados. Jebkuram 
atlētam līdz 15 gadu vecumam dominē tikai vispusīgās 
fiziskās sagatavošanas treniņi ar tendenci- jo jaunāks atlēts, jo 
vairāk vispusīgās fiziskās sagatavošanas. Vēlāk, pēc 15 gadu 
vecuma sasniegšanas pakāpeniski palielinās speciālās fiziskās 
sagatavošanas procentuālā daļa, bet pēc 20 gadu sasniegšanas 
ievērojami samazinās vispusīgās fiziskās sagatavošanas 
komponente.

Kā redzams no 1.2.attēla, tad pēc 15 gadu sasniegšanas 
proporcionālā attiecība starp VFS un SFS izmainās ievērojami 
izteiktākā attiecībā nekā tā veidojas pirms 15 gadu vecuma.
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10 – 12 cm, kas ir specifiska parādība šinī periodā, bērniem 
ir novērojama normāla sakarība, kura ir saistīta ar problēmām 
koordinācijas jomā. Tā pamatā ir neproporcionāla roku un 
kāju (it īpaši) augšana, kā arī citas ķermeņa daļas attīstās ar 
atšķirīgiem tempiem, izmainās spēka plecu attiecības, un tādēļ 
izzūd normālā koordinācija.

Lai gan šīs izmaiņas ir novērojamas visiem bērniem, tomēr 
tiem, kuri nodarbojas ar sportu, koordinācija turpina attīstīties 
un pilnveidoties ievērojami kvalitatīvāk nekā pārējiem 
pusaudžiem. Pubertātes laikā bērniem, kuri turpina nodarbības 
dažādās sporta jomās, turpina uzlaboties līdzsvars un dažādu 
kustību ritms un izpildījuma precizitāte. 

Meitenēm parasti labāk attīstās vizuālā orientācija un 
ritma izpausmes nekā zēniem. Labākas spējas dažādās dejās 
un mākslinieciskajos sporta veidos ir sieviešu dzimuma 
priekšrocības.

Atšķirības koordinācijas jomā ir novērojamas pusaudžiem, 
kuriem ir paātrināta attīstības pakāpe (akcelerantiem), 
salīdzinājumā ar tiem, kuriem šī attīstība ir aizkavējusies 
(reterdantiem). Agri nobriedušajiem bērniem ir novērojama 
koordinācijas pazemināšanās, kura neatstāj būtisku ietekmi uz 
kustību precizitāti (Sharma u.c., 1991).

Sakarā ar šo pusaudžu ātriem attīstības tempiem, nepieciešams 
lielāku uzmanību veltīt koordinācijas palielināšanai, nekā 
to var izdarīt vēlākos attīstības gados. Tas norāda uz to, ka 
pusaudžiem augšanas spurta laikā, it īpaši akcelerantiem, 
sevišķi liela uzmanība ir jāvelta fizisko aktivitāšu variativitātei, 
lai saglabātu un pat uzlabotu kustību koordinācijas līmeni, kuru 
nav iespējams uzlabot briedumam iestājoties.
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5.7.tabula
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