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IEVADS 1. IZDEVUMAM.

Basketbola sports Latvijā jau gadiem ilgi bauda

milzīgu popularitāti. Latviešu sportistu līdzšinējie sasnie-

gumi pierāda, ka mūsu sportistiem ir sevišķas dāvanas,

kļūt par izcili labiem basketbolistiem. Daudzkārt ār-

zemju prese, rakstot par mūsu spīdošām uzvarām, iztei-

kusies, ka latvieši dzimuši basketbola speciālisti. Vērojot

milzīgo interesi, ar kādu mūsu jaunatne vingrinās intere-

santajā basketbola spēlē, kļuva arī saprotami, ka, ja vēla-

mies basketbola sportā sasniegt lielāku gatavību un šo

saistošo spēli pieietamu padarīt arī lauku un skolas

jaunatnei, kurai nav tā laime vingrināties labu speciālistu

vadībā, tad grāmatas veidā interesentiem jāpasniedz vis-

nepieciešamais par basketbola spēli.

Pēdējos gados ne tikai Latvijā, betarīpārējās Eiropas

valstīs strauji attīstījusies basketbola spēles technika, taktika

un mācības metodes. Rakstot šo grāmatu, vienumērprātā

paturēts, lai to kā labu palīgu darbā varētu izmantot

basketbola sporta vadītāji un arī aktivie sportisti. Grāmatas

uzdevums pamatīgi iepazīstināt aktivos spēlētājus ar

basketbola spēles teorētisko pamatu.
Rakstot šo grāmatu, izlietoti visi materiāli, kas sakopoti

Igaunijas valsts vienības trenera H. Niilera grāmatas

2. izdevumā, kā ari pieredzējumi un atziņas, strādājot ar

Latvijas valsts vienības spēlētājiem.
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1. Nodaļa.

TECHNIKA.

1. Visu sporta disciplinu, arī basketbola spēles pamatā
ir technika. Jo augstākā līmenī spēle, jo spēlētājiem
labāka technika. Technika attīstās gadu no gada, un

spēlētājs, kas grib izvirzīties un pastāvēt labāko spēlētāju

vidu, ir spiests papildināties spēles technikā, pavairot

savas zināšanas, mācoties jaunus paņēmienus v. t. t.

lesācējs to nesaprot. Viņš grib tūlīt spēlēt. Tas ir

dabīgi, jo spēlēšana ir interesanta, bet technikas piesavi-
nāšana bieži ir apnīkstoša un monotona. Šīs grūtības
jāpārvar. Neviens labs vijolnieks vai pianists nesasniedz

labus panākumus, tikai spēlējot,viņi trenē techniku stundām

arī tad, kad ir jau labi spēlētāji. Ar to viņi izsmalcina

savas spējas, lai koncertā par techniku vairs nebūtu

jādomā. Laba technika ir arī labas un saturīgas spēles

pamats. Profesionālie futbolisti un bezbola spēlētāji zina

to pašu. Bezbola spēlētājs, kas USA pelna līds 100.000

dolāriem, trenē savu roku mēnešiem pirms sāk spēlēt.

Tādēļ liela vērība jāpiegriež spēles technikas piesavinā-

šanai, un technika jātrenē sevišķi jaunībā. Spējas spēlēt
attīstās tikai vēlāk, kad nostiprinās iekšējie orgāni un

muskuļi, kad pieaug izturība un spēks

Techniku iztirzājot, pirmkārt apskatīšu ķermeņa

pārvaldīšanu un tikai pēc tam bumbas pārvaldīšanu, jo

pēdējā atkarīga no pareizas ķermeņa pārvaldīšanas.

1. Ķermeņa pārvaldīšana.

2. Spēlētājam jāpārvalda savs ķermenis, lai pārvaldītu
bumbu un varētu darboties kā uzbrukumā tā aizsardzībā.

Māka pārvaldīt ķermeni ir nepieciešams pamats basket-

bolā, un tā jāpiesavinās jau pirms spēles.
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Ar savām ātrām piespēlēm un driblu, akrobatiskiem

metieniem, zibeņātro atraušanos, apstāšanos, virzienu

maiņām, pagriezieniem v. t. t. basketbols prasa no spēlētāja
labi līdzsvarotu ķermeni, izkoptu kāju darbību. Ķermeņa
līdzsvarošanas spēju kopā ar kāju darbību nosauksim par

ķermeņa techniku.

Tomēr ar ķermeņa pārvaldīšanu jāizprot vēl vairāk.

Nepietiek, ka spēlētāja ķermenis labi līdzsvarots un kāju
darbība izkopta. Uzbrukumā un aizsardzībā viņam jāprot
novietot savs ķermenis īstā vietā, vadoties no līdzspēlētāja
un pretspēlētāja vietām. Šo darbībunosauksim par ķer-

meņa taktiku.

Tā tad ķermeņa pārvaldīšana plašākā vārda nozīmē

aptver uzbrucēja vai aizsarga ķermeņa techniku un taktiku.

A. Uzbrucēja ķermeņa technika un taktika.

3. Ātrs spēlētājs nav katru reizi arī labs uzbrucējs.

Viņš ir labs tikai tad, ja var savu ķermeni pārvaldīt
katrā mirklī un savas kustības pareizi izpildīt, t. i. dar-

boties tieši īstā acumirklī, ne par vēlu, ne par agru.

Laba uzbrucēja pamatā ir zemāk uzrādītās veiklības pa-

matīga piesavināšanās. Šī veiklība jāprot pielietot indi-

viduāli, kā arī, koordinējoties ar citiem spēlētājiem.

a. Atraušanās.

4. Lai atbrīvotos no pretspēlētāja un pārietu no

uzbrukuma aizsardzībā un pretēji, no viņa jāatraujas.
Mazā žēkļstāja, puspietupiens, kaķim līdzīga sēde ir pa-

reizais atraušanās stāvoklis Tāds stāvoklis dod ātru

atraušanās iespēju katrā virzienā, piem. kad cieši sedz

spēlētāju, nav nozīmes lēkāšanai uz priekšu un atpakaļ.
Pamata likums te lai būtu: vēlu, bet ātri".

Divi — trīs pirmos soļus izpilda ātri, lai izcīnītu handi-

kapu. Ir arī gadījumi, kad jāpielieto māņu kustības, lai

pretinieku izviļinātu no viņa labā stāvokļa, pirms pats
atraujas no viņa.

b. Skrējiens.

5. Uzbrucējam jāprot mainīt skrējiena ātrums.

Spēlējot ar vienu tempu, lai tas butu arī visātrākais,



9

negūst panākumus, jo pretinieks piemērojas ātrumam un

atbild ar piemērotu aizsardzības veidu.

Turpretim grūti segt spēlētāju, kas ar nodomumaina

skrējiena ātrumu.

Spēlē izmanto trīs skrējiena ātrumus: lēno skrējienu,
laika vilcināšanas gadījumā; parasto ātrumu, ko diktē

attiecīgais spēles temps, zibeņātro skrējienu — acumirklīga

handikapa izcīnīšanai.

c. Apstāšanās skrējienā.

6. Apstāšanos izpilda ar vieglu lēcienu, lai kājas

gandrīz vienlaicīgi skartu zemi. Ķermenim pēc apstāšanās

jābūt pilnīgi līdzsvarotam, lai dotu iespēju atrauties katrā

virzienā.

Fot. 1.

Apstāšanās skrē-

jienā.

Spēlētājs apstājas vieglā
soļu stājā. Piegriezt vē-

rību ķermeņa stāvoklim.

(Puspiesēdiens, ķermeņa

smaguma centrs zemu un

atpakaļ)

Soļu stājā apstāties atļauts tikai tad, ja pretinieks
ir tālu. Tuvspēlē apstāšanās momentā ar palēcienu pa-
griež muguru pretiniekam un novietojas starp pretinieku
un bumbu. Atsevišķos gadījumos apstāšanos izpilda ar

vienu kāju, kad ātrā skrējienā vienu kāju noliek zemē,

palecas un bumbu piespēlē pāri pretinieka izstieptajām
rokām. Šādu apstāšanos lieto strauja uzbrukumā un pret
tā sauc. zonu sistēmas aizsardzību.

d. Virziena maiņa skrējienā.

7. Kad pretinieks sedz skrejošo uzbrucēju, pēdējais
atsvabinās ar skrējiena virziena maiņu

Skrējiena virziena maiņa trīs veidos.

Zīm. 1. Lai atsvabinātos no pretinieka, uzbrucējs
apstājas uz vienas kājas, tai pašā laikā pārnes ķermeņa
svaru uz otru kāju

v

un atraujas tajā pašā virzienā, no

kurienes skrējis. So paņēmienu lieto, piem. cieši segts
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uzbrucējs skrējienā uz savu grozu, lai atbrīvotos no pre-
tinieka vai saņemtu piespēli.

Zīm. 2. Šeit virziena maiņai tas pats mērķis. Šo

paņēmienu izdara ar lielāku skrējiena ātrumu nekā

iepriekšējā gadījumā. Lai atbrīvotos no pretinieka vai

saņemtu piespēli, spēlētājs apstājas uz kreisās kājas, no-

sverot ķermeni pa kreisi fja pretinieks sedz no kreisās

puses), ar nākošo soli līdzsvaro ķermeni un tad atraujas
nodomātā virzienā.

Zīm. 1. Zīm. 2.

Zīm. 3. rādīto apstāšanos izmanto smilšainā un mā-

lainā laukumā, jo tur apstāšanās apgrūtināta. Apstāšanos
izdara soju stājā, tad seko atraušanās ar tuvāko kāju
nodomātā virzienā, lai atbrīvotos no pretinieka vai saņemtu

piespēli.

e. Pagriezieni.

8. Kad uzbrucējs stāv uz vietas un viņam uzbrūk

pretinieks, jāizvairās ar pagriezienu. Pagriezienā virziens

uz priekšu vai atpakaļ atkarājas no tā, vai pretinieks
uzbrūk no priekšas vai muguras. Kad pretinieks uzbrūk

no priekšas, tad pagriezienu izdara atpakaļ, pie kam pa-

mata kāja paliek uz vietas un ar brīvo kāju sper lielu

soli atpakaļ pēc vajadzības līdz 180°.
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Zīm. 5.

Pretēji, t. i. pagriezienu uz priekšu izdara, kad pre-
tinieks uzbrūk no muguras Pamatkāja paliek uz vietas

un ar brīvo kāju sper lielu soli uz priekšu pēc vajadzības
līdz 180° (zīm. 5).

Pagriezienus neizpilda tikai uz vietas, bet arī tad,
kad uzbrucējam driblējot, viņam uzbrūk pretinieks. Tādos

gadījumos vispirms apstājas un tad pagriežas.
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Fot. 2-a.

Pagriziens uz

priekšu.

Spēlētājs ar bumbu ap-
stājas pretiniekam pa labi

Fot. 2-b.

un ar soli pagriežas pa
kreisi.

f. Māņu kustības ar ķermeni.

9. Ar ķermeni maņu kustības izdara, lai izviļinatu

pretinieku no laba aizsargāšanās stāvokļa.

Galvenā kārtā māņu kustības ar ķermeni izdara tā,
lai'ķermenis paliktu līdzsvarotā stāvoklī.

Māņu kustības savieno ar atraušanos, pagriezieniem
un virziena maiņām.

Piem., izpilda māņu kustību uz labo, pēc tam atraujas

pretējā virzienā; sper māņu soli atpakaļ, sasverot atpakaļ
arī ķermeni, ar to piemānot pretinieku sev klāt, un pēc
tam atraujas uz kreiso vai labo; izpilda mānīšanaskustību

uz labo, tad uz kreiso, kam beidzot seko atraušanās

uz labo.

Lai izpildītu mānīšanas kustību, pretinieks un viņa
kustības labi jānovēro, lai tad izmantotu viņa vājās puses.
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Tā, piem. māņu kustība var būt pagrieziens atpakaļ.

Gadījumā, ja pretinieks seko pagriezienam un dodas vir-

zienā, kur pagriezienam vajadzētu beigties, pagriezienu
atstāj neizpildītu un atraujas caur starpu, kas rodas starp
aizsargu un pašu grieziena izpildītāju.

Fot. 2-d.

Pagrieziens uz

priekšu,

izliekot labo kāju uz

priekšu

Fot 2-e.

un piespēlē bumbu tuvā-

kam līdzspēlētājam.

10. Gadījuma, ja aizsargs neseko pagriezienam, uzbru-

cējam rodas iespēja tikt aizsargam garām (ar pagriezienu).
Māņu kustības ar ķermeni izpilda kopā ar bumbu.

To uzdevums ir sava pretinieka izviļināšana no laba aiz-

sargāšanās stāvokļa, bet tam pievienojas vēl otrs liels

mērķis — un tieši sava līdzspēlētāja pretinieka izviļinā-
šana no segšanas stāvokļa. Pirmā gadījumā rīkojas se-

koši: ar māņu kustību pavedina pretinieku izlekt gaisā,

un ar driblu apiet pretinieku, lai iegūtu iespēju tuvam

metienam grozā; izdara māņu piespēli, kam seko svie-

diens grozā vai māņu piespēle vienā un dribls otrā vir-

zienā.
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Otra gadījuma rīkojas, piem., sācu: ar maņu piespei

līdzspēlētājam, izvilina līdzspēlētāja pretinieku lēcienam

un kad pēdējais lec, padod bumbu zem groza izskrējušan

līdzspēlētājam.

g. Bloķēšana un segšana

11. Bloķēšanas un segšanas uzdevums ir rast tadu

acumirklīgu stāvokli, kur no spēles tiek izslēgts kāds

pretspēlētājs, kā uzdevums ir cieši kavēt uzbrucējus, lai

viņš šo uzdevumu nevarētu veikt.

Fot. 3. Bloķēšana.

Spēlētājs baltā kreklā No. 29 bloķē pretspēlētāju (melnā) un piespēlē
bumbu nākošam spēlētājam.

Zīm 6. ir paskaidroti bloķēšanas pamatprincipi. Šis

paņēmiens izriet no tā apstākļa, ka aizsargi kavē uzbru-

cējus spēles sistēmā, cilvēks pret cilvēku.

1 Minētā bloķēšana un segšana ir likumīga tikai tad, kad viņas

izpildījumā uzbrucējs nesaskaras ar aizsargu.
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Zīm. 6.

Uzbrucējs 1. piespēlē bumbu savam līdzspēlētājam
2 un seko piespēlei. 2. saņemot bumbu, piespēlē to

atpakaļ 1-jam, līdz ar to pagriežoties savam pretiniekam

priekšā. 1-ais, ķerot bumbu, ar driblu iet uz grozu tu-

vam metienam. Ar šo paņēmienu no spēles izslēdz 1-mā

spēlētāja aizsargu 3., kas savam pretiniekam sekojot, sa-

skrienas ar savu līdzspēlētāju 4-to, vai 2-to. Viņam vajadzētu

Zīm. 7.
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1-mā kavēšanai skriet apkārt 4-jam un 2-jam, bet pa to

laiku 1-mais ir brīvs, lai driblētuuz grozu tuvam metienam.

Zīm. 7. paskaidrots segšanas princips. Arī šis pa-

ņēmiens jālieto spēles sistēmā, kur cilvēks sedz cilvēku.

1-ais, piespēlējot bumbu 2-jam, seko piespēlei un ap-

stājas 2-rā aizsarga 4-tā priekšā, viņu acumirklīgi sedzot.

2-ais, ķerot bumbu, gaida, kamēr viņa pretinieks aizsegts
un tad driblē uz grozu, lai mestu no tuvienes.

B. Aizsarga ķermeņa technika un taktika.

13. Jau no paša sākuma jābūt skaidram, ka patrei-

zējais basketbols prasa no katra spēlētāja aizsargāšanās

spēlē labu ķermeņa techniku un taktiku. Aizsargāšanās

spēle jāprot katram komandas spēlētājam.

a. Aizsarga ķermeņa stāvoklis

14. Aizsarga ķermeņa

stāvoklim jādod iespēja ātri

kustēties un darboties katrā

virzienā

Pareizā aizsardzības

stāvoklī ķermenis līdzsva-

rots, puspiesēdiens, ķer-

menis uz priekšu, kājas

mazā žēkļstājā, veiklākā

kāja mazliet priekša

b. Roku stāvoklis.

Fot. 4.

Aizsarga ķermeņa stāvoklis.

15. Roku stāvoklis ir

mainīgs atkarībā no spē-
les apstākļiem un sistēmas.

Zonu sistēmā aizsarga
rokas izstieptas sānis.

Pretinieku cieši sedzot,
rokas saliecas elkonī, I

Kavējot metēju, izstiepj vienu roku metiena kavē-

šanai, turpretim otra roka kavē iespējamo piespēli vai

driblu.
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c. Kāju darbība.

16. Kad aizsargs cieši kavē pretinieku, viņa kājas
kustas ka bokserim, tas nozīmē viena kāja ir otrai

priekšā un otra tiek vilkta pirmajai līdz. Nekad neceļ

kāju pāri kājai Minētā kāju darbība dod iespēju labi

līdzsvarot ķermeni un ātri kustēties katrā virzienā.

Fot. 5.

Aizsarga dar-

bība.

Aizsargs atrodas

starp grozu un pre-

tinieku, ķermenis

puspiesēdienā, ro-

kas elkoņos saliek-

tas.

Fot. 6.

Aizsarga dar-

bība.

Aizsargs kustas

starp grozu un pre-

tinieku.Pievērst uz-

manību aizsarga
ķermeņa līdzsvaro-

tam stāvoklim.
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Fot. 7.

Aizsarga darbība.

Aizsargs kavē pretinieka āķa me-

tienu. Viņa ķermenis atrodas starp
grozu un pretinieku. Metienu kavē

roka, kas atrodas bumbai tuvāk.

Fot. 8-b.

Nepareizas kavē-

šanas sekas, ka ar

driblu aiziet uz

grozu tuvam me-

tienam.

Fot. 8-a.

Nepareiza kavē-

šana.

Spēlētājs ar bumbas māņu
metienu izvilina preti-

nieku lēcienam gaisā.
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Lēcieni atļauti tikai izņēmumu gadījumos, piem. kad

bumba noteikti atstājusi pretinieka rokas.

Pretējā gadījumā metējs ar māņmetienu pavedina

aizsargu palēkties, un tajā pašā mirklī ar driblu aiziet

tam garām.

d. Aizsarga atrašanās vieta.

17. Aizsarga atrašanās vietu nosaka noteikts likums,

pie kā jāpieturas sevišķi tad, kad uzbrukums nonācis tuvu

pie groza. Šo likumu nosauc par „trijstūra likumu", un

paskaidro zīm. 8.

e. Reaģēšanas gatavība

20. Aizsargs vispāri vienumēr nostādīts sliktākā stā-

voklī nekā uzbrucējs. Pēdējais darbojas saskaņā ar savu

nodomu, turpretim pirmajam uzbrucēja nodomi jāuzmin,

un tādēļ arī aizsargs vienumēr atrodas mirkli nopakaļ uz-

brucējam.
21. Aizsargs nedrīkst izdarīt liekas kustības un

lieki piepūlēties. Aizsargam jākustas uzmanīgi un jākon-
centrē savi spēki ātrai un izšķirošai darbībai.

Fot. 9-a.

Pareiza kavēšana.

Spēlētājs ar bumbu cen-

šas pavedināt aizsargu lē-

cienam,

Fot. 9-b.

bet paņēmiens neizdodas,

aizsargs paliek starp gro-

zu un pretinieku.
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Zīm. 8. A aizsargs. B bumba.

2?. Aizsargam jāmācās pazīt savi pretinieki. Arī

vislabākam spēlētājam ir savi ieradumi, no kuriem viņš

nevar atteikties, piem. spēlētāji pa lielākai daļai griežas
tikai uz vienu pusi, labus metienus izpilda tikai no zinā-

miem stāvokļiem un vietām, piespēles izdara tikai ar

zināmiem paņēmieniem, izdara tikai dažas māņu kustības

un atraujas tikai zināmos virzienos.

Šīs kļūdas jāpazīst un jāizmanto, piem dažiem spē-

lētājiem par ieradumu kļuvis aiziet aizsargam garām ar

pagriezienu un driblu. Šo paņēmienu var paralizēt ar to,
ka nekavē spēlētāju tik cieši. Ar to uzbrukuma labākais

ierocis tam atņemts un pret viņu turpmākā spēlē viegli

spēlēt, saprotams tikai tad, ja viņš negroza spēles taktiku.

23. Daži spēlētāji domā, ka viņi labi sedz uzbru-

cējus tad, ja pēdējie iegūst maz punktu. Tā ir vienpusīga
uzdevumu saprašana.

Aizsargam jāpatur prātā, ka tikpat svarīgi, kā me-

tienu kavēšana ir izstartēt un atņemt piespēles, paātrināt
driblu un piespēles, driblu apturēt vai sliktākā gadījumā

panākt stridus bumbu.

Tikai tad, ja viņš augšā minēto pie pretinieka var

veikt, viņš ir labs aizsargs.
Viss augstāk minētais prasa no aizsarga lielu gata-

vību un modrību. Ja vēl ņem vērā arī to, ka uzbrucējs
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visu laiku ar dažādiem paņēmieniem cenšas tikt preti-
niekam garām un nokļūt zem groza nesegts, tad basket-

bola spēle, neņemot vērā visu citu, ir garīga cīņa starp
diviem pretiniekiem un lūzt jeb zaudē tas, kas pirmais

garīgi piekūst, vai sportiski runājot, kam „nervi netur
v

.

f. Aizsarga darbība.

24. Atkarībā no spēles gaitas un bumbas atrašanās

vietas, aizsargs laukumā saskaras ar pretiniekiem, kam ir

bumba, un ar pretiniekiem, kas bez bumbas kustas tā

tuvumā. Atkarībā no tā, veidojas arī aizsarga darbība.

1. Tāda spēlētāja kavēšana, kam ir bumba.

25. Kad jātuvojas spēlētājam, kā rokā ir bumba,

tad to dara ar boksera soļiem, kur veiklākai kājai jā-
kustas priekšā, un skatam jāseko pretinieka kaju darbībai

un bumbai. Tuvošanās ar boksera soli notiek tādēļ, ka

ar parasto soli viegli var aizskriet pretiniekam garām un

zaudēt līdzsvaru. Ar boksera soli iespējams ātri kustēties

un apstāties, nezaudējot līdzsvaru.

26. Ar skatu seko pretinieka kāju darbībai un

bumbai, bet nekādā gadījumā ne pretinieka acīm un ķer-

menim, tādēļ ka ar skatu un ķermeni pretinieks cenšas

aizsargu aizvilināt nepareizā virzienā, lai tad pats kustētos

pretējā virzienā. Tikai kāju darbība nemaldīgi rāda,
kādā virzienā pretinieks nodomājis kustēties.

Bumba jāredz pirmkārt jau tādēļ, ka visu laiku

cīnās bumbas dēļ, un to no acīm izlaist nozīmē nesekot

spēles gaitai. Basketbola pamatlikums ir spēlēt ar bumbu

(piespēlēt un saķert), un pie tā arī jāpieturas.
27. Uzbrucējam tuvojoties, aizsargs nedrīkst ļaut

sevi izviļināt no ieņemtā aizsardzības stāvokļa, bet viņam

jāseko pretiniekam un jābūt gatavam reaģēt uz katru

uzbrucēja nodomāto darbību.

28. Aizsargi, kas lēni kustībās, nedrīkst pieiet
ātriem uzbrucējiem tuvāk par 1—ll/a m. Pretējā gadījumā
ātrais uzbrucējs izcīna handikapu.

29. Jāvirzās uzbrucējam pretim tā, lai viņš būtū

spiests kustēties sānu līnijas virzienā. Nepiegriezt vērību

māņu kustībām, kas vērstas sānu līnijas virzienā. Ar to

pretinieks grib atbrīvot ceļu uzbrukumam uz vidu.
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30. Kad tuvojas uzbrucējam, pēdējais spiests sākt

darboties, un viņš sāk driblēt. Tad viņš jāpiespiež kustēties

sānu līnijas virzienā, un šādi viņu ievirzot, jāievēro sava

atrašanās vieta starp grozu un driblētāju, tas nozīmē,

skrienot viņam blakus, jābūt viņam vismaz krūšu tiesu

priekšā
31. Skrējienā jāpielaikojas driblētāja ritmam un istā

acumirklī jāizsit bumba no apakšas uz augšu driblētājam
no rokām.

Izdevīgāki, bet grūtāki ir bumbu saķert rokās vai

driblēt tālāk.

32. Ja pretiniekam ar driblū izdevies tuvoties aiz-

sargam laukuma vidu, tad aizsarga uzdevums palikt starp

pretinieku un grozu un pretinieku aizvirzīt sānu līnijas
virzienā

33. Gadījumā, ja aizsargs redz, ka viņš vairs ne-

spēj tikt starp grozu un driblētāju, tas nozīmē, ka driblē-

tājam izdevies tikt aizsargam garām, aizsargs nedrīkst

sekot driblētājam no muguras, bet viņam jāspurtē vis-

taisnākā ceļā uz vietu zem groza, kur domā, ka notiks

metiens.

Zīm. 9.

Tur nonācis, viņš kave metienu ar roku, kas atrodas

bumbai tuvāk.
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34. Ir gadījumi, kad uzbrucējs, aizsargam tuvojoties,

neturpina driblu, bet apstājas un piespiež aizsargu uz-

sākt darbību.

Tādos gadījumos aizsargs tuvojas ļoti uzmanīgi un

viņam jāpanāk, ka pretinieks paliek starp bumbu un aiz-

sargu. Aizsargs paliek starp grozu un pretinieku, virzoties

tam līdzi un piemērojoties pretinieka pagriezieniem, cenšas

ar izstieptu roku kustībā no apakšas uz augšu izsist

bumbu pretiniekam no rokām.

Nav ieteicami bumbu izsist pretiniekam no rokas

kustībā no augšas uz leju, jo roka var noslīdēt no bum-

bas un trāpīt pretinieka roku, ko tiesnesis var atzīt par

pārkāpumu.
35. Aizsargs var mānīt uzbrucēju, kas izpilda pa-

griezienu, sperot māņu soli uz priekšu, it kā katrā ziņā
gribētu no viņa iegūt bumbu. Uzbrucējs, domādams, ka

aizsargs nāk viņam ļoti tuvu, pagriežas, lai aizietu viņam

garām. Aizsargs tanī mirklī atraujas atpakaļ un preti-
nieks pēc pagrieziena atrodas ar seju un bumbu pret
aizsargu. Tad aizsargam viegli satvert bumbu.

36. Bumbu var, un tā arī jāizrauj no pretinieka

rokām; to atļauj spēles noteikumi. Tikko bumba sa-

ņemta, zibeņatri nolaiž pretiniekam tuvāk esošo plecu

zemāk, pagriežoties ar muguru pret pretinieku, izrauj
bumbu viņam no rokām un dodas pretējā virzienā.

2. Tāda spēlētāja kavēšana, kam nav

bumbas.

37. Kad bumba ir aizsarga līdzspēlētāja rokā, un

aizsarga pretinieks bez bumbas kustas pa laukumu, aiz-

sargam tomēr jādarbojas un jābūt uzmanīgam, lai varētu

izjaukt piespēli viņam vai vismaz pēc tās aizkavēt bum-

bas tālākupiespēli.
38. Šeit aizsargam jāievēro trijstūra likums. Viņa

atrašanās vieta starp grozu un pretinieku dod viņam

iespēju sekot bumbai un pretspēlētājam. Atrodoties šajā
vietā, viņam viegli kavēt piespēles gan ar palēcienu, gan
tikai ar rokas izstiepšanu. Kad viņš nepaspēj to veikt,
viņš paliek savā iepriekšējā vietā starp pretspēlētāju un

grozu, kavējot savu pretinieku no tuvuma un piespiežot
to darbībai (piespēlei vai driblam).
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39. Visā aizsargāšanās spēles laikā aizsargi viens

otru pamudina, piegriežot sava līdzspēlētāja lielāku vērību

spēles gaitai, piem. mans pretinieks JV° 5, sedz tu N° 11,

ej pretiniekam pretī, saņem no dēļa atlecošu bumbu, kavē

metienu v. t. t.

40. Jo tālāk pretinieks no groza, jo tālāk no viņa
var būt aizsargs, piem. pretinieks no sava groza atrodas

12 m, atstatums starp aizsargu un šo pretinieku var būt

2—2l
/2 m. Šis atstatums samazinās, jo tuvāk pretinieks

nāk savam grozam. Zem groza aizsargs ar pretinieku
cīnās tuvcīņā. Atstatums starp aizsargu un pretspēlētāju

atkarājas arī no sī pretspēlētāja groza gūšanas spējām.
Jo nesekmīgāki pretinieks veic tālos metienus, jo

mazāk vērības jāpiegriež viņa kavēšanai, kad viņš atrodas

vēl talu no groza.

41. Kad aizsargs jau ar pretinieku ir tuvcīņā, viņš

paliek tik ilgi pie sava pretinieka, kamēr viņa komanda

atgūst bumbu.

42. Pēdējā laikā aizsargam sevišķi jāgatavojas, lai

paralizētu pretinieka sevis bloķēšanu un segšanu. Uzbru-

kuma paralizēšana prasa no aizsarga ātru stāvokļa ap-

tveršanu, savstarpēju saprašanos un labu saspēli.
Sevis bloķēšanu iznīcina divējādi:
Lai izsargātos no sevis bloķēšanas, aizsargi maina

pretiniekus, kā redzams zīm. 10. Aizsargs 3-ais, redzot,

Zīm. 10.
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ka viņš netiek savam pretiniekam 1-jam līdz, sauc savam

līdzspēlētājam 4-jam, lai viņš kavē 1-mo. Tikko 1-ais tiek

līdz 4-jam, 4-ais kavē 1-mo un 3-ais kavē 4-to

Vai ir iespējams izsargāties no sevis bloķēšanas
sekosi?

Aizsargs 3-ais, nojaušot pretinieka spēli, izsargās
no sevis bloķēšanas, atkāpjoties no pretinieka mazliet

agrāk nekā parasti, un skrien bloķētājam garām pretim
pretiniekam, kā rādīts zīm. 11.

Segšanu iznīcina, atkāpjoties soli no sedzēja un

tad atraujas, lai kavētu pretinieku. Šeit 4-tais tiek segts
no 1-mā, atkāpjas vienu soli un atraujas, lai kavētu savu

pretinieku 2-ro, kā tas rādīts zim. Ne 12.

Zīm. 11.

43. Sevišķi jāseko pretiniekam pēc tam, kad viņš

bumbu piespēlējis citam. Šinī gadījumā jāatkāpjas daži

soji, lai paliktu starp pretinieku un grozu un viņu vēl

uzmanīgāki segtu.
44. Kad bumba tiek ievadīta spēlē no centra un

pretinieka komanda iegūst bumbu, aizsargam jākavē
pretinieks, ieņemot vietu starp grozu un pretinieku un

novirzot viņu sānlīnijas virzienā. Aizsargs nekad ne-

drīkst atļaut, ka pretinieks tam atrastos aiz muguras.
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Zīm. 12.

45. Kad pretinieks ievada bumbu no sān- vai gala
līnijas, viņš jākavē sevišķi uzmanīgi, pagriežot seju pret
pretinieku, un atrodoties pašam starp viņu un grozu.

46. Strīdus bumbas laikā pretinieka groza tuvumā,

aizsargs stāv aiz pretinieka muguras (sevišķi tad, ja pē-

dējais ir gara auguma). Kad pretinieks saņem bumbu un

cenšas to iemest grozā, viņu vēl var kavēt. Bet stāvot

pretiniekam pie sāniem, pēdējais var ar veiklu pagriezienu
un palēcienu bumbu iemest grozā.

47. Gadījumā, ja bumba atlec no dēļa, viens aiz-

sargs sedz uzbrucējus, stāvot lielā žekļstājā, izplestām

rokām, ar seju uz pretiniekiem un starp viņiem un grozu,

turpretim otrs aizsargs cenšas saķert atlecošo bumbu.

II. BUMBAS PĀRVALDĪŠANA.

A. Ķeršana.

48. Basketbumbas ķeršanas technikā ar savām

īpatnībām atšķiras no citu bumbas spēļu ķeršanas tech-

nikām, piem. vārtsargu ķeršanas technikas, jo pēdējam

ķeršanas mērķis pavisam citāds kā basketbolā. Vārtsargs

pēc ķeršanas spiests bumbu slēpt no uzbrūkošiem uz-

brucējiem. Tāpēc vārtsargu ķeršana līdzinās grābšanai

un ķēriens kā tāds jau ir pats mērķis.
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Basketbola spēlētājam turpretim ķēriens ir izejas
stāvoklis piespēlei, metienam grozā vai driblam. Tādēļ
basketbola spēlētāja ķēriens daudz precizāks un notiek

tā, lai, bumbu saķerot, to ātri varētu spēlēt tālāk.

49. Basketbolā ķērājam ir atbrīvoti muskuļi un

ķermenis līdzsvarots. Vārtsargs ķer bumbu ar delnām

un pat ar virsdelnām un krūtīm, basketbolists to pašu
izdara ar pirkstgaliem un pirkstiem, pie kam rokas un

ķermenis elastīgi padodas bumbas grūdienam. Ķēriena

beigu stāvoklis ir jau izejas stāvoklis metienam, piespēlei
vai driblam.

50. Pirksti izstiepti atkarīgi no bumbas lidojuma

augstuma —

uz augšu, uz leju vai uz sāniem, nekad

bumbai pretim.

51. Ķēriena sākumā bumbu skar tikai pirkstu gali,
vēlāk arī pirksti, tomēr tā, ka pēc ķēriena bumba ne-

pieskaras plaukstām. Nekad pirksti neķer bumbu no sāniem,

bet no muguras, lai bumba neizslīdētu no rokām un dotu

labāku iespēju metienam un piespēlei. Ķērienā rokas izstiept

pretim bumbai (pirksti izstiepti atkarībā no bumbas lido-

juma augstuma uz augšu, leju vai sāniem), ar skatu seko

bumbai, kamēr viņa skar pirkstus.

52. Bumba jāprot ķert arī ar vienu roku, tāpat sa-

tvert bumbu no grīdas. Ķeršana ar vienu roku līdzinās

ķeršanai ar abām rokām. Roku izstiepj pretim lidojošai
bumbai, pirksti izstiepti atkarībā no bumbas lidojuma

augstuma uz augšu, leju, sāniem, pie kam rokas muskuļi
pēc iespējas atbrīvoti. Tikko bumba skar pirkstus,
plaukstu pagriež zem bumbas, lai pēdējā paliktu uz tās.

Ar vienu roku ķer neprecizas piespēles, kas tēmētas

ļoti augstu vai tālu no ķērāja. Bumbu no zemes ķer,
kad nevar to saķert gaisā. Ķērienā no zemes bumbai

neļauj atlēkt, bet mirklī, kad tā skar zemi, to satver

rokās. Ķērienā no zemes pirksti ir izstiepti, uz leju un

tuvu grīdai. Rokas muskuļi arī te ir atbrīvoti.

53. Ķērāja kļūda, ka ar skatu neseko bumbai, bet

novirza to uz grozu vai pretinieku, pirms bumba pieskaras

viņa pirkstiem; otra kļūda, ka viņš neizplēš pirkstus

pietiekoši plaši, tā sekas — bumba var izslīdēt no rokām.

Ķēriens var neizdoties, ja ķērājs neatsvabina roku mu-

skuļus, tā sekas — bumba var atlēkt no rokām.
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Arī piespēlētājs bieži vainojams pie sliktas saķer-

šanas, jo viņa piespēlētā bumba nav ķerama. Viņa pie-

spēle ir ļoti zema vai augsta, ar vārdu sakot, ļoti

neprecīza un grūti saķerama.

Piespēlētāji sevišķi grēko tuvās piespēlēs ar to, ka

viņi neaprēķina, ka pie tuvas spēles jāpiespēlē daudz

precizāki, jo saņēmējs nevar ātrā kustībā precizi ap-

rēķināt bumbas lidojumu Ta tuvspēlē atbildība par

piespēļu izdošanos pilnā mērā jāuzliek piespēlētājam.
Bumba jāpiespēlē viegli līdzspēlētāja izstieptās rokās,

un ja pēdējais dodas piespēlētājam tuvu garām, pat jā-
ieliek viņa rokās. Bumbas ķeršanu iespaido vējš, slikta

oaisma, netīras, ļoti cietas un ļoti mīkstas bumbas. Šeit

jāpiezīmē, ka komandai jātrenējas ar tīru, noteiktam

svaram un apkārtmēram atbilstošu bumbu. Bieži ko-

mandas zaudējuma iemesls ir tas, ka spēlētāji trenējas

ar vecām nepiemērotām bumbām un sacīkstes laikā Tie-

spēj pierast pie jaunām, noteikumiem atbilstošām bumbām.

54. Ķērājam jāpielaikojas piespēlētājam, t. i. jāskrien
bumbai pretim īstā brīdī, kad pēdējais ķer. Ķērājs paliek

savā vietā un izlec bumbai pretim tikai tad, ja piespēlētājs
ir jau bumbu saķēris un sagatavojies jaunai piespēlei. Ja

ķērājs būtu izlēcis bumbas ķeršanai sava līdzspēlētāja

virzienā, pirms pēdējais bumbu saķēris, tad būtu nepie-
ciešami mazināt sava skrējiena ātrumu, un pretinieks
spētu ķērāju kavēt.

55. Ja bumba ir piespēlētāja rokās un ķērājs segts,
piespēlētājam jāpiemērojas ķērājam un jāpiespēlē tikai

tad, kad ķērājs atbrīvojies.
56. Vai jāskrien pretim katram padevienam, vai

var saņemt piespēli, arī uz vietas stāvot?

Vispārējais noteikums ir, ka jāskrien pretim katrai

piespielei vai vismaz jāsper pretim solis. Tāpat vispārējs

pamatlikums ir, ka piespēlētājs nepiespēlē tiem, kas ne-

skrien pretim vai stāv aiz pretinieka.

Augšā minētiem pamatlikumiem var būt izņēmumi,
kad uzbrucējs ir daudz garāks par aizsargu vai uzbrucējs
atrodas vismaz 4—5 m aiz aizsarga, bet arī tad tālās

piespēles deļ šeit viegli bumbu var zaudēt.

Japretinieka nav tuvumā, bumbuvarētu ķert,siāvot arī

uz vietas, bet arī tad jāievēro, ka tālās piespēles dēļ bumba

ir apdraudēta, jo pretinieks var izskrējot aizlekt priekšā.
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Tā tad, stāvot uz vietas, bumbu var saņemt tikai

izņēmuma gadījumā, kad bumbu piespēlē tuvu un preti-
nieks tuvumā neatrodas.

57. Ja ķērājs ir segts, viņam ar signālu jāparada
vieta, kur bumbu piespēlēt, tad viņš pats ātri atraujas

un dodas norādītā virzienā, lai saķertu bumbu. Tā tad,
bumbu nepiespēlē tur, kur stāv nosegtais spēlētājs, bet

gan iedomātā vietā, kur viņam jāķer.
58. Pēdējā laikā, pateicoties labām aizsargāšanās

sistēmām, uzbrucējs var atbrīvot sevi no aizsargiem tikai

uz mirkli.

Uzbrucēji ir laimīgi, ja viņi var atrauties kaut dažus

centimetrus priekšā saviem sedzējiem. Ar to ķeršana
izvērtusies par lielu mākslu.

Kad, piem. uzbrucējs spēlē tuvupie sānu līnijas, tad

pretiniekam dabīgi jāstāv starp viņu un grozu.

Ar to ķērājam dota iespēja ķert bumbas, kas tiek

piespēlētas paralēli sānu līnijām.

Uzbrucējs pagriezis muguru sedzējam, ar izstieptām
rokām gaida piespēli, un kad tā notiek, palecas vai pa-

skrien dažus solus uz priekšu un saķer bumbu.

Kad sedzējs stāv laukuma vidu aiz ķērāja, rodas

jauni apstākli, un ķeršanas darbība ir pavisam citāda.

Te sedzējs var apdraudēt piespēles, kas tiek piespēlētas

ķērāja galvas vai jostas vietas augstumā. Vienīgā iespēja

ķērājam piespēlēt bumbu ir to darīt zemu viņa uz

priekšu izstieptās rokās Gadījumā, ja uzbrucējs stāv

savam sedzējam aiz muguras, viņam var piespēlēt tikai

tad, ja viņš paspēj tikt savam sedzējam priekšā, kāpjot
ar labo (kreiso) kāju soli uz priekšu sedzējam blakus un

ar kreiso (labo) sedzējam priekšā, izstiepjot rokas pa labi

un gaida padevienu.
Var būt gadījumi, kad uzbrucējs ir sava sedzēja

aizmugurē laukuma vidū, tad viņš var izrauties piespēlē-

tājam pretim, viļinot līdz savu sedzēju. Mirklī, kad

sedzējs pienācis viņam klāt, viņš maina skrējiena virzienu

un izraujas uz savu grozu. Ar to viņš atsvabinās no

sava sedzēja, un viņam var piespēlēt pāri sedzēja galvai
tikai tai gadījumā, kad atstatums starp viņu un sedzēju
ir vairāki metri. Šeit jāatgādina, ka tāda piespēles iespēja
samazinās līdz ar piespēles tālumu un ķērāja atrašanos

tuvāk grozam.
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Ja ķērāja sedzējs visu laiku seko ķērājam, kas gan

nav pieņemts, bet spēlē bieži notiek, ķērājam jāpaliek uz

vietas un tikai pēdējā mirkli jāizraujas piespēlei pretim.

B. Piespēles.

59. Pirms sezona iesākas, jānoskaidro komandas

uzbrukuma taktika un attiecīgi taktikai jāizvēlas piespēles.
Piem. neder lietot āķa piespēles pie bloķēšanas un

segšanas, bet gan zemrokas piespēli v. t. t.

60. Piespēles laikā spēlētāja ķermenim jābūt līdz-

svarotam.

Tā kā piespēlei jābūt loti precizai, tad arī pamatam,
no kura šī piespēle iziet, jābūt stabilam un drošam.

Kad piespēlē iesācējs, tad abām viņa kājām jābūt
ūz zemes.

Rūdīts piespēlētājs
var piespēlēt, atrodoties

arī gaisā, tikai ar to no-

teiknmū. ka viņš spēj arī

gaisā savu ķermeni pār-
valdīt un bumbu piespēlēt
katrā virzienā.

61. Šajā piespēlē liela

nozīme ir panta locīta-

vas un pirkstu kustībām,
kuras dod bumbas lidoju-
mam virzienu un ātrumu.

62. Jāpiespēlē tā, lai

bumbu varētu noķert. Pie-

spēlētājam jārēķinās ar

visām grūtībām, kas ceļas

pie ķeršanas.
63. Piespēlētājam jā-

izvēlas līdzspēlētājs, kam

piespēlēt, un vieta, kur

piespēlēt Piespēle uz pie-

prasījuma saucienu nav

atļauta. Pirms piespēles

jāredz savs līdzspēlētājs,
tā kustības un roku stā-

voklis. Ar to vien nepietiek.

Fot. 10-a. Āķa piespēle.
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Jāievēro arī ķērājam un bumbas lidojuma Gejam apkārt
esošie pretinieki. Piespēlēt var tikai tad, kad šie apstākļi
ir noskaidroti. Saprotams, apstākļu noskaidrošanai jā-
notiek ļoti ātri.

64. Cieši segtam ķērājaVn jāpiespēlē pēc viņa

signāliem.

Piespēle tādam ķērājam, kura sedzējs
atrodas tālu, jātēmē starp pleciem un

jostas vietu. Zem groza izskrējušām ķē-

rājam jāpiespēlē tā, lai viņam pirms me-

tiena grozā nebūtu jādara liekas kustības.

65. Visas piespēles jāizpilda ātri, izņemot piespēles
no tuvuma. Jācenšas bumbu piespēlēt tā, lai viņa ne-

grieztos.
66. Noliegts piespēlēt līdzspēlētājam, kas atrodas

aiz sedzēja. Izņēmumi ir iepriekš minētie gadījumi.

Fot. 10-b. Āķa piespēle. Fot. 10-c. Āķa piespēle.
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67. Kad piespēlētāju cieši kavē un viņam nav

iespējas piespēlēt, tad viņam ar māņu kustībām jāizvilina

pretinieks no izdevīgā stāvokļa un ķermenis jānovieto

starp pretinieku un bumfcm, pēc kam bumbu var piespēlēt.
68. Cieši kavētam piespēlētājam jāsargā bumba no

pretinieka, novietojot celi, elkoni vai visu ķermeni starp
pretinieku un bumbu.

Piespēles veidi.

69. Vienkāršojot piespēļu sadalījumu, var izšķirt
ar vienu un abām rokām izpildāmas piespēles

a. Piespēles ar vienu roku.

1. Āķa piespēle

70. Nelieto vairs āķa piespēli ar taisnu roku. To

tagad izpilda ar saliektu roku, un tas līdzinās akmens

vai bezbola sviešanai.

Izpildot šo piespēli, jāievēro sekoši apstākļi.

Skrējienā piespēlējot līdzspēlētājam, kas atrodas aiz

muguras, palecas uz kreisās kājas, kam seko ķermeņa

pagrieziens gaisā, lai noskaidrotu līdzspēlētāja atrašanās

vietu, pie kam bumba atrodas saliektajā labajā rokā

plecu augstumā. Tad izpilda piespēli ar elkoņa locītavas,

panta un pirkstu ātru rāvienu, kam seko līdzsvarots

nokritiens uz abām kājām, lai būtu iespējams kustēties

katrā virzienā.

Āķa piespēli var izpildīt arī, stāvot uz vietas ar seju

pret līdzspēlētāju.
Āķa piespēli izpildot, var rasties kļūdas: pirkstus

norauj zem bumbas, piespēli izdara no nelīdzsvarota

stāvokļa v. t. t.

Āķa piespēli lieto pie zonu sistēmas, izlauzoties cauri

pirmajai kārtai, ātrā pārgājienā no aizsardzības uzbru-

kumā, piespēlēs no laukuma stūriem uz laukuma vidu

un otrādi.

Kad neprot izpildīt āķa piespēli ar kreiso roku,

piespēli izdara, raujot bumbu abām rokām pāri labajam

plecam.
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2. Piespēles no jostas vietas.

Izpildot piespēli no jostas, jāpiegriež vērība sekošiem

apstākļiem.
Bumbu tur starp ceļiem un jostu uz labās (kreisās)

rokas, pie kam pirksti pagriezti uz leju Bumbu piespēlē

ar plecu, elkoņa locītavas, panta un pirkstu ātru rā-

vienu, pie kam visas rokas darbība līdzinās pātagas jeb

viļņveidīgai kustībai, kājas un ķermenis piedalās svie-

diena izpildīšanā, un roka līdz ar ķermeni seko bumbas

lidojumam.
Šīs piespēles lielākā kļūda ir rokas rāviens no

apakšas uz augšu, kas dod bumbai lieko griešanos. Tā

vietā jāattīsta panta un pirkstu rāviens, kas bumbai

dod kustību uz priekšu.

Piespēli no jostas vietas lieto bloķēšanas un seg-
šanas spēles sistēmā.

3. Piespēle atpakaļ.

72. Bumbu tur atpakaļ un uz augšu pagrieztā

plaukstā ap jostas vietu. Piespēlē paceļ mazliet elkoni

un aizlidina bumbu, ātri noraujot pantu un pirkstus.
Šo piespēli lieto pie bloķēšanas, kad bloķētājs, kā

rokās atrodas bumba, atduries pret pretspēlētāju, nepadod
vis bumbu sekojošam līdzspēlētājam ar āķa piespēli, bet

izdara to ar augšā minēto paņēmienu.
Ar to piespēlētājs ietaupa laiku, bet šo piespēli

grūti izkopt, jo tas prasa no spēlētājiem pilnīgu sav-

starpēju saprašanos.

4. Atsitiena piespēle ar vienu roku, kad

bumbu ievada spēlē no centra vai pie
strīdus bumbas.

73. Bumbas ievadīšanu spēlē arī pieskaita pie vien-

rokas piespēles Bumbu ievadot spēlē, jāievēro sekošais.

Spēlētājam jāieņem pareizs izejas stāvoklis lēcienam.

Ķermenis puspiesēdienā, kājas mazā žēkļstājā, roka, kurai

jāskar bumba, saliekta elkonī, atrodas pie pleca vai galvas.
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Centra riņķī stāvot, jāievēro, lai kājas atrastos riņķī

un neuzkāptu uz viduslīnijas. Lēcējam jālec tikai tad,

kad bumba sasniegusi savu augstāko punktu un nāk

uz leju.

Zīm. 13.

Bumba jāskar ar spēcīgu lēcienu auguma un rokas

izstiepiena augstākā punktā. Tad bumbu stumj vai grūž
ar pirkstgaliem (nesit) savam līdzspēlētājam, kam seko

līdzsvarots nokritiens, kas dod iespēju kustēties katrā

virzienā.

Ja pretspēlētājs palecoties pagrūž, jāpagrūž pretim
sāni.

Pēc nokrišanas, ja pretinieks cenšas bloķēt nn ne-

jauj doties uzbrukumā, no viņa var atsvabināties, ja

kāpjas soli atpakaļ, ar ķermeni izdara māņu kustību un

dodas pretējā virzienā, vai vienkārši paiet viņam garām
ar pagriezienu.

Kad lēcējs mana, ka viņa līdzspēlētājam, kam viņš

nodomājis bumbu piespēlēt, priekšā aizlēcis viņa sedzējs,

viņš bumbu tūlīt nepiespēlē, bet vispirms pasit bumbu

uz augšu un tikai tad piespēlē.
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Fot. 11-a. Piespēle no krūtīm. Fot. 11-b. Piespēle no krūtīm.

5. No dēļa atlēkušo bumbu iegūšana.

74. No dēļa atlēkušās bumbas var pieskaitīt pie

piespēlēm, jo arī seit ir darīšana ar zināma veida pie-

spēlēm.
Pie atlēkušām bumbām jārīkojas sekoši, kad bumba

izmesta uz grozu, spēlētājiem jānovietojas viņiem pa-

redzētās vietās zem groza, kā tas rādīts zīm. 13.

Arī šeit svarīga piemērošanās bumbas lidojumam,
t. i. pēc bumbas nevar izlēkt ātrāk, kamēr bumba nav

atsitusies pret dēli vai grozu. Tikai tad, kad spēlētājs ir

pilnīgi pārliecinājies, kur bumba kritīs, viņš lec ar spēcīgu
atlēcienu pēc bumbas un pieskaras tai augstākā punktā
un bumbu vai nu iesit vai iegrūž grozā. Ja tas ir ne-

iespējami, tad to piespēlē līdzspēlētājam (piem. Šmits un

Melderis), bet ja arī pēdējais nebūtu iespējams, tad cenšas

panākt vismaz strīdus bumbu; ja nu visbeidzot arī tas

neizdodas, un pretinieks pirmais saķēris bumbu, tad atliek

tikai piespiest pretinieku driblēt vai piespēlēt.
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Fot. 11-c. Piespēle no krūtīm.

b. Piespēle ar abām rokām.

1. Piespēle no jostas vietas.

75. Izpildot piespēli no jostas vietas, jāievēro
sekošais.

Bumbu tur uz leju pagrieztos pirkstos starp jostas
vietu un ceļiem. Bumbu piespēlē ar plecu, elkoņu locī-

tavu, pantu un pirkstu ātru rāvienu. Viss pārējais
notiek tāpat kā pie piespēles no jostas vietas ar vienu roku.

Sekojošam līdzspēlētājam piespēli no jostas vietas

izpilda arī atrā skrējienā un pēc dribla.

Ja spēlētāju ātrā skrējienā, palēcienā vai driblā kavē,

viņš pagriežas ar muguru pret pretinieku, tur bumbu

jostas vietā, noskaidro viņam sekojošo līdzspēlētāju atra-

šanās vietu un ar elkoņu locītavu, pantu un pirkstu
ātru rāvienu piespēlē bumbu spēlētājam, kas atrodas

izdevīgākā vietā.
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2. Piespēle no krūtīm.

76. Izpildot piespēli no krūtīm, jāpiegriež vērība

sekošiem apstākļiem.
Bumba jātur rokās krūšu augstumā, pirkstiem jābūt

pagrieztiem uz augšu. Bumbu piespēlē ar plecu, elkoņu

locītavu, pantu un pirkstu ātru rāvienu. Piespēli no

krūtīm lieto laukuma gareniskos un šķērsskrējiena uz-

brukumos.

3. Piespēle no pleciem.

77. Izpildot piespēli no pleciem, jāpiegriež vērība

sekošiem apstākļiem.
Bumba jātur pie labā (kreisā) pleca un piespēli iz-

pilda ar elkoņu locītavu, pantu un pirkstu ātru rāvienu.

Piespēli no pleciem lieto ātrā pārgājienā no aizsardzības

uzbrukumā.

Fot. 12. Piespēle no pleciem.

4. Piespēle ar atsitienu pret zemi.

78. Izpildot piespēli ar atsitienu pret zemi, jāpie-
griež vērība sekošiem apstākļiem.

Bumba jātur rokās tāpat kā piespēlēs no krūtīm

vai pleciem, un piespēli līdzspēlētājam izpilda ar atsitienu

pret zemi (grīdu). Atlēciena vietai jāatrodas uz pretinieka
kāju līnijas.
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Piespēli ar atsitienu pret grīdu lieto pie zonu aiz-

sargāšanās sistēmas un laužoties garām liela auguma

spēlētājam. Piespēli izmanto pie bloķēšanas, pie kam

kad bloķētājs stāv ar muguru pret pretinieku, piespēlē
bumbu ar atsitienu pret grīdu zem pretinieka izstieptajām
rokām garām izskrējušām līdzspēlētājam.

5. Piespēle ar atsitienu pret rokām.

79. Izpildot piespēli, jāpiegriež vērība sekošiem

apstākļiem.
Rokās lidojošā būmba mirkli apstājas pie pirkstiem,

pēc tam tā ar pirkstu, un pantu ātru grūdienu tiek pie-

spēlēta līdzspēlētājam.
Minēto piespēli lieto cieši segts ķērājs, kad viņš

redz, ka arī viņa pretinieks var bumbu sasniegt.
Šīs piespēles bieži nepadodas, tādēļ tās nav ietei-

cami lietot tad, ja tās nav rūpīgi trenētas.

C. Metieni.

80. Metiens ir basketbola spēles lietišķākā daļa.
Spēlētājs var spēlēt techniski ļoti tīri, bet ja tas neprot
mest grozā, viņš ir un paliek slikts spēlētājs.

Ir apdāvināti metēji, kas jau pirmos metienos uz-

rāda labas sekmes, bet arī vidēji un slikti metēji ar ne-

atlaidīgu treniņu var sasniegt labus panākumus.
Ir daudz spriests, kas būtu vajadzīgs pie metiena,

lai trāpītu grozā.
Treneru lielākā daļa, kas gadu desmitus novērojuši

metienu technisko pusi, domā sekoši.

Nepieciešamākā metēju īpašība ir, tā sauktais, mus-

kuļu jūtīgums. Tas prasa nepiepūlētu nervu sistēmu un

labu muskuļu koordināciju. Bieži spēlētāji nezina kādēļ,
bet viņi sajūt sevi gatavu metienam, un lai gan līdz-

spēlētāji to brīdina, met pat no neiespējamiem stāvokļiem
un iegūst grozu.

Muskuļu jūtīgumu attīsta, izpildot metienus grozā
un driblējot ar aizsietām acīm.

Otra metēja īpašība ir labs acumērs. Šeit jāatzīmē,
ka nav ieteicama ļoti liela acu piepūle ar skatīšanos uz

grozu, jo tas iespaido muskuļu sasprindzinātību.
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Fot.

13.

Bumbas

turēšana,

piespēlējot
no

jostas

vietas.

Piegriezt

uzmanību
pirkstu

tvērienam,
kas

nepārsniedz
bumbas
vidu

Ar

tādu

pašu

bumbas

satveršanu
var

izpildīt
arī

piespēli
no

krūtīm,

ceļot

bumbu
pie

krūtīm.

Metot bumbu grozā bez atlēciena pret dēli, labi jā-
ievēro groza priekšējā mala.

Kad bumbu met grozā ar atlēcienu no dēļa, labi

jāievēro iedomātais atlēciena punkts, no kura bumbai

jāiekrīt grozā.
Tālāk jāuzsver arī metēja līdzsvars.

Parasti metienu izpilda, stāvot ar abām kājām uz

zemes, pie kam kājas ātrāki no zemes nepaceļas, pirms
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Fot.

14.

Noslēgums
piespēlei

no

jostas

vietas.

Pirkstu

darbība
rāda,

ka

pirkstu
gali

skāruši

bumbu
kā

pēdējie.

bumba nav atstājusi rokas. Nav ieteicami izpildīt me-

tienus uz vienas kājas, ja tam nav zināma pamata, jo, uz

vienas kājas stāvot, ķermeņa līdzsvars nav stabils.

Saprotams, ka metienus var izpildīt no dažādiem

grūtiem stāvokļiem vienmēr, bet pamatā jābūt labai ķer-
meņa pārvaldīšanai. Sevišķi gara auguma spēlētāji šajā
ziņā neapmierina Tikko viņi uzlec gaisā, viņu ķermenis

nav līdzsvarots un viņu trāpīšanas procents grozā ļoti
mazs.
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Fot. 15. Noslēgums piespēlei no krūtīm.

Pirkstu darbība rāda, ka tie skāruši bumbu kā pēdējie, tāpat
kā piespēlē no jostas vietas.

Šo spēlētāju aizstāvēšanai jāsaka, ka viņi zem groza
tiek ļoti rūpīgi kavēti.

Viņus grūsta un tur, bet liekas, tas nebūs izskau-

žams. Tamdēļ metēja svarīgākais uzdevums ir laba līdz-
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Fot. 16. Nepareiza bumbas turēšana, izpildot piespēli no krūtīm.

Tā kā pirksti ir satvēruši bumbu no sāniem, nav iespējama preciza

pirkstu darbība.

svara sasniegšana, ko var panākt ar vingrošanu, izkopjot

savu ķermeni un kājas Metēju nākošā nozīmīgākā

īpašība ir muskuļu atsvabināšana.

Par to minēts jau iepriekš, bet šeit jāpaskaidro šīs

īpašības lielā nozīme.
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Fot. 17. Nepareizs noslēgums, izpildot piespēli no krūtīm.

Šādā pirkstu stāvoklī beidzas piespēle, jabumbu satver, kā rādīts

fot. 16.

Spēlētāji ar sastingušiem muguras, roku un plecu

joslas muskuļiem nekad nevar labi izpildīt metienus grozā.

Atbrīvots muskulis iespaido muskuļu koordināciju
un pēdējā sekmē groza iegūšanu.
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Fot. 18. Bumbas turēšana pirms āķa metiena un piespēles.
Ar šādu bumbas satveršanu (bumba satverta no sāniem) iespējams

izpildīt āķa metienus un piespēles.

Metiena sagatavošanas kustības izpilda bez muskuļu
sasprindzinašanas, bet pašā metiena beigu stāvoklī viss
ķermenis sastingst, koncentrējoties metienam.

Trenējoties, metējam jāievēro savi neizdevušies me-

tieni un jālabo to ķlūdas.
Piem., bumbu tur nepareizi, ķermenis nav līdz-

svarots, roku darbība, bumbas trajektorija, metiena stip-
rums, atleciena leņķis v. t. t. var būt nepareizi. Šīs
kļūdas jāizlabo.

Metējam jāpierod sekot bumbai pēc metiena, lai
varētu no jauna saķert bumbu pēc neizdevušās metiena.
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Fot. 19-a. Metiens no tuvuma.

Spēlētājs atlēcienā.

Tāpat kā no vietas jātrenē metieni skrējienā. Tuvi

metieni, tas nozīmē metieni, kas tiek izpildīti tuvāki kā

no 5 m, tiek mesti ar atlēcienu no dēļa.
Tālos metienus, tas nozīmē metieni, kas tiek izpildīti

tālāk kā 5 m no groza, met bez dēļa izmantošanas.

Metienu iedalījums.

81. Izšķir metienus ar vienu un abām rokām.

a. Metieni ar vienu roku

Metienus ar vienu roku izpilda līdz 5 m. no groza.
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Fot. 19-b. Tuvs metiens.

Spēlētājs gaisā. Sākas rokas izstiepšana metienam

1. Tuvs metiens

82. Tuvu metienu izpilda stāvot, skrējot, driblējot
vai saņemot piespēli groza tuvumā. Metienu no vietas

izpilda sekosi.

Bumbu tur abās rokās krūšu augstumā. Bumbu

grūž ar labo roku gar acīm groza virzienā, tēmējot uz

groza tuvējo malu vai iedomāto atlēciena punktu uz dēļa,

pie kam bumba atbalstās uz pirkstiem, kas pagriezti uz

augšu. Bumbu atgrūž no pirkstiem ar vieglu pirkstu rā-

vienu, dodot bumbai pretsaules griešanās virzienu.

Skrējienā jeb driblā metiena izpildīšana daudz grū-
tāka. Metējs satver bumbu ar labo roku un atlecas ar

kreiso kāju. Lēciens virzīts uz augšu, bet ne tālumā.
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Fot. 20-a. Āķa metiens.

Tāpēc, izpildot lēcienu gaisā, ķermeņa svars jāpārnes

atpakaļ Lēcienu sekmē labās kājas ceļa un kreisā pleca
rāviens augšā.

Lēciena sākumā bumba ir abās rokās

Ķermeņa lidojumā uz augšu, muskuļi atbrīvoti. Li-

dojumā metējs tēmē uz groza riņķi vai bumbas atlēkšanas

punktu pie dēļa.
Tam seko ķermeņa un roku stiepšana. Bumba tagad

atbalstās labā rokā uz augšu stieptajos pirkstos.
Lēciena augstākā punktā metējs grūž bumbu ar

labās rokas pirkstiem pāri groza malai vai pret dēli, kam

seko viegls nokritiens nz abām kājām, lai varētu kustēties

tālāk visos virzienos.

2. Āķa metiens.

83. Metējs stāv groza tuvumā ar seju uz grozu,

turot bumbu abās rokās. Pieņemsim, ka pretinieks kavē

to no kreisās puses. Tad metējs, turot bumbu uz sa-

liektās labās rokas pirkstiem, ar labo kāju sper soli sānis

vai kreiso kāju pārliek labajai, un lēcienā ar labo, otrā

gadījumā kreiso kāju, ar āķim līdzīgu rokas kustību

ielidina bumbu ar atlēcienu pret dēli grozā.
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Fot. 20-b. Āķa metiens.

84. Āķa metienu var lietot arT gadījumos, kad me-

tējs stāv uz sodlīnijas ar muguru pret grozu, pie kam

viņa kavētājs atrodas aiz viņa Ja grib izpildīt metienus

pāri kreisajam plecam, pretinieks ar māņu kustību jā-
novirza pa labi, kam seko ātrs solis pa kreisi. Bumba

tajā mirklī atrodas izstieptās rokas priekšā.

Tad seko lēciens ar kreiso kāju, pagriežoties pret

grozu un turot bumbu labā rokā un ar āķim līdzīgu
kustību bumbu ielidina grozā.

Āķa metiena kļūdas ir sekošas.

Bumbu rokā turot, nav jāspiež tā pret apakšdelnu,
bet tai jāatbalstās mazliet saliektā rokā pret pirkstiem,
kas izstiepti uz augšu. Metienā izlaiž bumbu no rokas

par ātru. Bumba jāizlaiž no rokas tad, kad sasniegts
lēciena un stiepšanās augstākais punkts.
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Fot. Āķa metiens.

3. Iesitiens grozā.

85. lesitienus grozā lieto gara auguma spēlētāji ar

labu atlecienu, kas cieši kavēti nevar saķert no dēļa
atlēkušo bumbu. Spēcīgi palecoties, viņi ar pirkstgaliem
iesit bumbu grozā.

Šādam iesitienam jāpielaiko lēciens, t. i. jāizmanto
īstais lēciena moments, pie kam jāizlec tikai tad, kad

bumba ir atlēkusi no groza vai dēļa un tās virziens jau
zināms. Bumbai jāpieskaras tikai lēciena augstākā punktā.

Mirklī, kad bumba uzkrīt uz pirkstiem, tie elastīgi saņem

bumbas sitienu un tikai tad iebīda bumbu grozā.

b. Metieni ar abām rokām

1. Metieni ar abām rokām.

86. Metiens no krūtīm ir visu metienu pamats.
Bumbu tura priekšā abās mazliet saliektās rokās krusu

augstumā Uz augšu izstieptie pirksti satver bumbu tā,
lai tā nepieskartos plaukstām. No priekšas skatoties,
pirksti tver bumbas pakaļējo daļu, pie kam stieptie īkšķi

gandrīz saskaras. Ķermenis mazliet sagāzts uz priekšu,
kājas saliektas ceļos, mazā soļu stājā. Acis pievērstas
grozam.
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Fot. 21-b. Āķa metiens

Fot. 21-c. Āķa metiens

Pirms metiena ķermeni padod uz priekšu, lai atbrī-

votu muskuļus. Tajā pašā laikā pirksti un panti kopā

ar bumbu priekšā taisa riņķveidīgu līkni. Pēc tam rokas

izstiepjas un met bumbu ar pantu un pirkstu rāvienu

groza virzienā, pagriežot plaukstas uz grozu. Kājas paliek

uz zemes, kamēr bumba atstāj rokas, un ķermenis seko

bumbas lidojuma virzienam. Tad ķermeņa līdzsvarošanai

pakaļējo kāju pārnes priekšā.
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Metienam no krūtīm var būt sekošas kļūdas.

Metēja ķermenis par daudz stāvs. Bieži trūkst sa-

gatavošanas kustību muskuļu atbrīvošanai. Nepareiza
bumbas turēšana. Rokas netiek pilnīgi izstieptas groza
virzienā. Metiena laikā lec.

2. Metiens ar grūdienu no krūtīm.

87. Cieši kavētam spēlētājam nav iespējams izpildīt
metienu no krūtīm. Tādos apstākļos bumbu no krūtīm

grozā
v

grūž.
Šī metiena izejstāvoklis ir tāds pats kā metienam

no krūtīm, tikai ar to starpību, ka bumbu tura krūtīm

tuvāk.

Tā kā metējam sagatavošanās kustības nav laika

izpildīt, ja viņu cieši kavē, tad viņš atkāpjas no sava

pretnieka vienu soli un pirms kāja otrā solī skar zemi,
ar roku izstiepšanu, pantu un pirkstu ātru grūdienu
ielidina bumbu grozā.

3. Metiens virs galvas.

88. Gara auguma spēlētājiem iemīļotākais metiens

ir metiens virs galvas. Bumbu tura pie galvas uz augšu
stieptās rokās. To ielidinā grozā ar pantu un pirkstu
kustībām.

89. Šo metienu var lietot gadījumos, kad metējs
stāv uz soda līnijas ar muguru pret grozu, bumbu uz

priekšu izstieptajās rokās, un viņu ļoti cieši kavē no

mugurpuses.

Kad grib izpildīt metienu pāri kreisajam plecam, ar

māņu kustību aizviļina kavētāju pa labi, pēc kam atlec

ar abām vai kreiso kāju gaisā, pagriežas pret grozu, turot

bumbu izstieptās rokās. Lēciena augstākā punktā bumbu

ar pantu un pirkstu kustību ielidina grozā.

4. Sodmetiens.

90. levērojamākās un spēku samērā līgzīgās spēlēs
uzvar komanda, kas precīzi izpilda sodmetienus. Tādēļ
jāpiegriež liela vērība viņu trenēšanai. Spēlētāji neprot
novērtēt šī sviediena treniņa nozīmi, jo piedzīvojumi
rāda, ka soda metienu izpildīšana sacīkstēs ir ļoti
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Fot. 22. Metiens no krūtīm.

Piegriezt vērību kāju stāvoklim un pirkstu darbībai

neprecīzi. Ir pareizi, ka sodmetienu precizitāti ietekmē

metēja pašapziņa, bet pašapziņa aug ar treniņu. Amerikas

treneri prasa no spēlētāja katru dienu izpildīt vismaz

simts sodmetienus. Ar tādu treniņu soda metieni kļūst

ļoti stabili un sacīkstēs tos izpilda ļoti precīzi. Amerikā

soda mešanas sacīkstēs no 400 metieniem grozā ielidojuši
398. Soda metienu izpildot, jāievēro sekoši apstākļi.

Metēja ķermeņa stāvoklis ir mešanas pamats. Ķer-
menim jābūt līdzsvarotam. Labākais stāvoklis ir žēkļa
vai mazā soļu stāja. No priekšas skatoties, uz leju

stieptie pirksti satver bumbu no pakaļējās puses tā, ka

bumba nepieskaras plaukstām.
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Fot. 23-a. Metiens no galvas.

Metēja kājas metienā mazliet saliecas ceļos, kam

seko roku un ķermeņa stiepšanās groza virzienā. Bumba

izlido no rokām, kad ķermenis sasniedzis augstāko punktu.
Pirms metiena drusku jāatpūšas un dziļi jāieelpo.

Metienu izpilda mierīgi, nesteidzoties, cenšoties bumbu

ielidināt grozā.

D. Dribls.

91 Dribls (bumbas vešana) ir basketbola skaistākais

elements, bet ir spēlētāji, kas to pārspīlē, caur ko cieš

komandas sadarbība. Liekā driblēšana izsauc liekas sa-

dursmes un rupju spēli.

Pēdējās dēļ gribēja driblu no basketbola pat pilnīgi

strīpot. No otras puses driblam tomēr piemīt daudz labu

īpašību un tas basketbola spēlē atstāts ar noteikumu, ka

to pareizi iemācas un pareizā mirklī pielieto.
Tādos apstākļos dribls ir labs ierocis katram spēlē-

tājam un visai komandai.

92. Driblam patiesībā divi uzdevumi: bumbas ātra

pārvirzīšana un bumbas pasargāšana no pretnieka.
Pirmā gadījumā bumbu driblējot ar gariem atsitie-

niem grūž uz priekšu un skrien gariem soļiem.
Otrā gadījumā bumbu driblējot, to grūž īsiem atsi-

tieniem uz priekšu. Bumbai seko puspiesēdienā īsiem

soļiem, pie kam ķermenis ahodas starp pretnieku un bumbu.



54

Fot. 23-b. Metiens no galvas

Fot. 23-c. Metiens no galvas.

93. Driblā jāievēro noteikts likums. Pirms dribla
jāsaķer bumba rokās, tad jāpārlaiž acis laukumam, vai

nav kādas piespēles iespējas, un tikai tad, ja tādu nav,
uzsāk driblu.

94. Driblējot, bumbu nesit, bet grūž ar pirkstiem
ātlecienam pret grīdu.
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Fot. 24-a. Soda metiens. (Skats no priekšas).

95. Svarīgāks par pašu driblu ir ātra apstāšanās
dribla. Tikai tas spēlētājs, kas driblējot katrā stāvoklī,

var apstāties, drīkst sacīkstēs driblēt, jo bieži spēlē
varam redzēt stāvokļus, kad driblētajā līdzspēlētājs ir

brīvs un sauc pēc piespēles, bet dribletājs savas nemā-

kulības dēļ nokavē, jo neprot acumirklī apstāties un ar

to zaudē iespēja iegūt grozu Bieži neprot arī bumbu

pēc dribla satvert, kad pretnieks tuvojas driblētajam; ar

to pretnieks var atgūt bumbu.

Driblā aptur bumbu tuvu pie grīdas, grūžot bumbu

ar roku, pie zemes, pie kam roka paliek pie bumbas,

viņu satverot atsitiena momentā abās rokās.

Kad pretnieks driblētājam uzbrūk no priekšas, bumba

pēc satveršanas tiek pacelta plecu augstumā un ķermeni
novieto starp bumbu un pretnieku vai sliktākā gadījumā
pagriež pretniekam muguru un bumbu tur priekšā iz-

stieptās rokās.

96. Driblējot jāpārredz laukums, lai izdevīgā pie-

spēles gadījumā varētu bumbu satvert un piespēlēt.
97. Ja spēlētāju cieši kavē no muguras un viņam

izdodas pretniekam ar pagriezienu paiet garām un uzsākt

driblu, tas jāuzsāk ar ārējo roku, t. i. ar roku, kas atrodas

tālāk no pretnieka, tā lai savu augumu varētu novietot

starp pretnieku un bumbu.
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Fot. 24-b. Soda metiens

Fot. 24-c. Soda metiens

98. Driblējot pretniekam garām, pretniekam tuvāk

esošā kāja un augums jānovieto starp bumbu un pret-
nieku un bumba jādriblē ar ārējo, t. i. tālāk esošo roku.

99. Jāzin, kad un kādā laukuma daļā atļauts driblēt.

Driblēt var zem sava, kā arī pretnieka groza, pēc

no dēļa atlēkušas bumbas saķeršanas, ja nevar mest grozā
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Fot. 25-a. Soda metiens. (Skats no sāniem).

Fot. 25-b. Soda metiens.

vai piespēlēt. Tad driblē sānu līnijas virzienā, lai iz-

sargātu bumbu no pretnieka un atbrīvotu sevi metienam

grozā vai piespēlei.
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Driblēt var arī tajos gadījumos, kad visi spēlētāji

nosegti tā, ka viņiem nav iespējams piespēlēt. Ar driblē-

šanu kavē laiku un atviļina pie sevis kādu no pret-

spēlētājiem, kamēr kāds no līdzspēlētājiem var sevi

atbrīvot, lai saņemtu piespēli.
Uz priekšu jādriblē, kad pretnieki atkāpušies aiz-

sardzībā.

Šāda driblēšana ir ievads spēcīgam uzbrukumam.

Jādriblē arī tad, kad starp uzbrucēju un grozu nav

neviena pretnieka. Tad driblē tādēļ, lai izpildītu metienu

grozā no tuvuma.

Sadalot spēles laukumu iedalījumos, redzam, ka

katrā iedalījumā driblam cits uzdevums (zīm. 14).

Zīm. 14.

ledalījumā A bumbu driblē, lai mestu grozā no

tuvuma gadījumā, Ja starp grozu un uzbrucēju nav ne-

viena pretnieka. Šajā iedalījumā driblē arī sānu līnijas
virzienā tajos gadījumos, kad no dēļa atlekusi bumba

saķerta un nav iespējas metienam vai piespēlei.

ledalījumā B driblē sānu līnijas virzienā, lai izviļi-
nātu pretnieku vai vilcinātu laiku, lai pēc tam piespēlētu
kādam savam līdzspēlētājam.

Šajā iedalījumā driblē, kamēr nonāk tuvu pretniekam,
apstājas, ar pagriezienu paiet tam garām un piespēlē
bumbu savam līdzspēlētājam.

ledalījumā D driblē gadījumā, ja pretnieks atkāpies
aizsardzībā.

Šajā iedalījumā driblē arī caur pretnieka aizsardzības

pirmo kārtu, ja tā būtu atradusies šajā laukuma iedalījumā.
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ledalījumā E spēlētājs pēc bumbas saķeršanas, kas

atlekusi no dēļa, un kad viņam nav iespējas piespēlēt
bumbu citam, driblē sānu līnijas virzienā, lai sevi

atbrīvotu.

III. Treniņš technikas piesavināšanai.

100. Bija laiks, kad domāja, ka basketbolu var

iemācīties ar spēlēšanu. Treniņos spēlēja viena komanda

pret otru visu treniņa stundu, bet panākumu nebija pie-
tiekošu. Spēlētāju izturība gan pieauga, turpretim vis-

pārējais spēles līmenis, neskatoties uz ilgajiem treniņiem

bija ļoti zems.

Tad nāca uz domām, ka spēles technika jāmāca

atsevišķi. Jāizkopj ķermeņa un bumbas pārvaldīšana, un

tikai pēc tam jāķeras pie pašas spēles.
Ar to gan katram atsevišķam spēlētājam uzlabojas

spēles technika, bet šos paņēmienus nevarēja praktikā
tik labi pielietot, kā to cerēja.

Piem. lai gan spēlētājs labi piespēlēja, sacīkstē viņš
to nespēja, kur nācās sadurties ar uzbrūkošiem pret-
niekiem un piespēle bija jāizdara kustošiem spēlētājiem.

Tad nāca pie slēdziena, ka jāpiesavinās sacīkšu

apstākļiem piemērota spēles technika. Sāka atdarināt

techniskos treniņos sacīkšu stāvokļus, piem. metienus

izpildīt skrējienā, pie kam pretnieks kavēja metēju, skrē-

jienā piespēlēt, stādot pretim pretniekus v. t. t.

Pēdējā laikā daudzi treneri laika ietaupīšanas dēļ,

spēles techniku sākuši mācīt ne tikai sacīkšu apstākļos,
bet arī pēc paredzētām aizsardzības un uzbrukuma

sistēmām

levērojot augšā min. attīstības gaitu, varam uzstādīt

sekojošus pamatprincipus, sadalot spēles technikas pie-
savināšanas pakāpēs.

lesācējam jāmācas ķermeņa pārvaldīšana lēnās ku-

stībās un bumbas pārvaldīšana, stāvot uz vietas. Viņam

jāizpilda kustības lēni un apzinīgi, visu laiku pārbaudot
savu darbību, sasniedzot ar to kustību precizitāti.

Kad bumbas pārvaldīšana uz vietas labi piesavināta,

jātrenējas kustoties, paātrinot laiku pa laikam kustības

tempu. Ķermeņa pārvaldīšana jātrenē paātrinātā kustībā.
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Kad bumbas un ķermeņa pārvaldīšana skrējienā

piesavināta, tas pats jāmācas sacīkšu apstākļos, piem.

driblētājam ceļā jānostāda pretnieks, metējam jāmet ka-

vētam v. t. t., pie kam kavēšanas apstākļus arvien pa-

grūtina. Piem. sākumā pretnieki stāv uz vietas laukumā,

pēc tam jau kavē, tikai bez rokām, tad ar rokām un

beidzot ar visu spēku un ātrumu.

Ja arī šī pakāpe pārvarēta, jāmācas spēles technika,
tas nozīmē ķermeni un bumbu pārvaldīt pēc attiecīgām
uzbrukuma un aizsardzības sistēmām, t i. spēlētājam

attiecīgi jātrenējas, kustoties tam paredzētos virzienos un

vietās.

Beidzot spēlētājiem vajadzīga arī pati treniņa spēle.

Tajā viņiem jāmācas īstā laikā pielietot apstākļiem pie-
mērotu techniku. Šī treniņa spēle nelīdzinājās treniņa
spēlei, kuru lietoja dažus gadus atpakaļ, kur tikai spēlēja.
Tagad treners seko spēlei un aptur spēli, kad pamanījis
kādu kļūdu

Pēc augšā minētiem pamatprincipiem sastādītas tre-

niņu tabeles technikas piesavināšanai.

Treniņi.

A. 1. pakāpe.

Ķermeņa pārvaldīšana.

Jāizskaidro ķermeņa pārvaldīšanas vajadzība, kā

aprakstīts p. 2. un 3.

Uzbrucēja ķermeņa technika un taktika.

Atraušanās.

101. Treniņš 1. Treners izskaidro atraušanās izej-

stāvokli un mērķi (p. 4.).

Spēlētāji stāv vienrindas līnijā pareizā atraušanās

izejstāvoklī. Viņi atraujas norādītos virzienos.

Apstāšanās skrējienā

102. Treniņš 2. Treners izskaidro trīs apstāšanās
veidus (p. 6).

Spēlētāji stāv vienrindas līnijā. Viņi atraujas un

apstājas pēc norādītā veida.
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Skrējiena virziena maiņa.

103. Treniņš 3. Treners izskaidro divas skrējiena
virziena maiņas (p 7).

Sākumā šos veidus izpilda soļojot, pēc tam vienmēr

paātrina gaitu.
Pagriezieni.

104. Treniņš 4. Treners izskaidro abus pagriezienus
(p. 8). Spēlētāji stāv vienrindas līnijā. Viņi izpilda at-

tiecīgus norādījumus.

Aizsarga ķermeņa technika un taktika.

Ķermeņa, roku un kāju stāvoklis un kāju darbība.

105. Treniņš 5. Treners izskaidro ķermeņa, roku

un kāju darbību (p. 13, 14, 15, 16).

Spēlētāji stāv vienrindlīnijā norādītos stāvokļos. Pēc

norādījuma kustas uz priekšu, atpakaļ, uz labo un uz kreiso.

Bumbas pārvaldīšana.

Ķeršana.

106. Treniņš 6. Treners izskaidro ķermeņa, roku

un kāju stāvokļus un kāju darbību (p. 13, 14, 15, 16).

Spēlētāji stāv riņķos, grupās pa pieci, 3—4 m atsta-

tumā viens no otra. Katrai grupai viena bumba. Bumbu

Zīm. 15.
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piespēlē no viena spēlētāja otram, pie kam katrs pie-
spēlētājs atstāj starpā savu kaimiņu (zīm. 15). Treners

seko ķēriena precīzai izpildīšanai.

Piespēle.

107. Treniņš 7. Treners izskaidro piespēles vis-

pārējos principus (p. 59, 60, 61, 62).
Spēlētāji stāv riņķos, grupās pa pieci, 3—4 m atsta-

tumā viens no otra, kā redzam zīm. 15. Bumbu piespēlē
no viena spēlētāja otram, pie kam katrs spēlētājs atstāj

starpā savu kaimiņu.
Trenē gan ar vienu, gan ar abām rokām piespēles

no jostas, krūtīm, pleca, ar atsitienu pret grīdu un sitiena

piespēles (p. 71, 75, 76, 77, 78, 79).

Metieni grozā.

108. Treniņš 8. Treners izskaidro vispārējos me-

tienu pamatprincipus (p. 80, 81).

Spēlētāji stāv vienrindlīnijā. Pēc norādījumiem spē-
lētāji ieņem mešanas izejstāvokli un izpilda metienus bez

bumbas, kā tas izskaidrots p. 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90).

109. Treniņš 9. Spēlētāji stāv kolonā, 2 3m at-

statumā no groza Katrs spēlētājs pēc kārtas trenē me-

tienus ar bumbu, kā tas paredzēts treniņā 8. Pēc metiena

izpildīšanas katrs iet kolonas galā.

Dribls.

110. Treniņš 10. Treners izskaidro dribla pamat-

principus (p. 91, 92, 93, 94, 95, 96). Grupas stāv kolonā

pa pieci pie laukuma sānlīnijām. Kolonas pirmais cilvēks

nostājas uz viena ceļa ar bumbu rokās. Pēc norādījuma

viņš driblē bumbu uz vietas ar vaļējām un pēc tam ar

aizsietām acīm. Tad spēlētājs dod bumbu savam aiz-

mugurē atrodošamies spēlētājam, kas izpilda to pašu.
111. Treniņš 11. Tas pats, kas 10. treniņā, tikai

ar to starpību, ka pēc dribla saķer bumbu tai mirklī, kad

tā atsitas pret zemi.

112. Treniņš 12. Tas pats, kas 10. treniņā, tikai

ar to starpību, ka driblētājs lēni kustas puspiesēdienā
līdz pretējai sānlīnijai un atpakaļ, saķer bumbu, piespēlē
nākošam spēlētājam un pats iet kolonas galā v. 1.1. (zīm.l6).
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Zīm. 16.

B. 2. pakāpe.

Ķermeņa parvadīšana.

Uzbrucēja ķermeņa technika un taktika.

Atraušanās

113. Spēlētāji atrodas atraušanās izejstāvoklī divās

rindās abpus viduslīnijas 1,5 m atstatumā viena no otras.

Treners stāv uz viduslīnijas. Viena spēlētāju rinda saucas

par „ģērboni", otra par „ciparu". Treneram ir metāla

nauda. Sviežot naudu gaisā un to noķerot, viņš sauc to

naudas pusi, kas palikusi augšā — ģērbonis vai cīpars.
Sauktā spēlētāju rinda zibeņātri apgriežas un skrien

joāri laukuma gala līnijai. Pretnieki cenšas viņus noķert.
Šī spēlē veicina ātru reaģēšanu un atraušanos.

Pagrieziens.

114. Treniņš 14. Spēlētāji stāv vienrindlīnijā. Pēc

norādījuma viņi atraujas, apstājas un izpilda pagriezienu.

Bumbas pārvaldīšana.

Ķeršana.

115. Treniņš 15. Spēlētāji atrodas kolonās 5—6 m

atstatumā no groza. Kolonas pirmais cilvēks met bumbu

pret dēli un skrien tanī virzienā, kur bumba, atlekusi no

dēļa, varētu skart zemi, un tikko bumba atlec no zemes,

saķer to. Pēc tam piespēlē nākošam un pats iet kolonas galā.
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Zīm. 17.

Piespēle.

116. Treniņš 16. Spēlētāji atrodas riņķos, grupās

pa pieci. Pēc komandas viņi kustas pretsaules virzienā.

Pirmais driblē, apstājas, saķer bumbu, palec gaisā un ar

āķa sviedienu piespēlē bumbu 3-jam, 3-ais — 5-jam,
5-ais — 2-jam, 2-ais 4-jam v. t. t. (zīm. 17).

117. Treniņš 17. Spēlētāji kustas tāpat kā 16. tre-

niņā, lietojot piespēles no krūtīm, pleca, ar atsitienu pret
grīdu, ar sitienu. 1-ais piespēlē 4-jam, 4-ais 2-jam, 2-ais

— 5-jam, 5-ais — 3-jam un 3-ais —- 1-jam v. t. t.

118. Treniņš 18. Spēlētāji kustas katrs savā vir-

zienā, gan krustojot viens otra ceļu, gan pagriežoties, gan

apstājoties. 1-ais piespēlē 2-jam, 2-ais — 3-jam, 3-ais —

4-jam, 4-ais — 5-jam, 5-ais — 1-jam v t. t Ķērājam

jāskrien piespēlei pretim un piespēlētājs seko piespēles
virzienam.

119. Treniņš 19. Spēlētāji atrodas laukumā, kā tas

rādīts zīm. 18.

1-ais piespēlē pretim skrējošam 2-jam, 2-ais — 3-jam,
3-ais 4-jam v. 1.1.

Pēc piespēles 1-ais seko piespēlei piespēles virzienā

un pagriežoties gar sānlīniju iet rindas galā, kā tas pa-

rādīts zīm. 18.
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Zim. 18.

Bumbas ievadīšana spēle leciena.

120. Treniņš 20. Treners izskaidro p. 73. Spēlētāji

trenējas grupās pa pieci, pie kam viens sviež bumbu

gaisā, divi lec un pārējie cenšas saķert atsisto bumbu.

No dēla atlekušās bumbas pārvaldīšana

121. Treniņš 21. Treners izskaidro p. 74. Spēlētāji

nostājas trīs kolonās groza tuvumā, kā tas redzams zīm.19.

Zīm. 19.
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2-ais izmet bumbu un grozu, pēc kam 1-ais, 2-ais un

3-ais cenšas saķert atlēkušo bumbu un mest to grozā.
Pēc tam bumbu piespēlē 5-jam un 1-ais, 2-ais 3-ais no-

stājas savas kolonas galā.

Metiens groza.

122. Treniņš 22. Treners izskaidro p. 82.

Spēlētāji atrodas kolonā laukuma vidū. Kolonas

pirmais cilvēks driblē, izpilda metienu no tuvuma, saķer

bumbu, piespēlē to nākošam un pats iet kolonas beigās.

Piespēles saņēmējs skrien piespēlei pretim, saķer bumbu,
driblē v. 1.1.

123. Treniņš 23. Tas pats, kas 22. treniņā, tikai

piespēlē bumbu, ripinot to pa grīdu.
124. Treniņš 24. Spēlētāji stāv divās kolonās, kā

to rāda zīm. 20. 4-ais piespēlē 1-jam; 1-ais met uz grozu;

4-ais saķer atlēkušo bumbu, piespēlē no jostas vietas

1-jam un nostājas aiz 3-šā; 1-ais piespēlē 5-jam un no-

stājas aiz 6-tā v. t. t.

125. Treniņš 25 Spēlētāji nostājas laukumā, kā

tas rādīts zīmējumā 21. 1-ais piespēlē zem groza iz-

skrējušām 2-jam, 2-ais met uz grozu un nostājas 1-mā

vietā; 1-ais saķer atlēkušo bumbu, piespēlē to 2-jam un

nostājas aiz 5-tā v. t. t.

Zīm. 20.
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Zīm. 21.

126. Treniņš 26. Spēlētāji stāv laukumā kā rādits

zīm. 22, lietojot metieniem uz grozu trīs bumbas. 1-ais

un 2-ais izpilda sodmetienus (šeit treneram jāizskaidro

p. 19). 3-ais, 4-ais, 5-ais, 6-ais, 7-ais un 8-ais izpilda
tālus vai tuvus metienus pēc dribla. Pēc brītiņa 1-ais

Zīm. 22.
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un 2-ais apmaina savas vietas ar 3-šo un 4-to v. 1.1.

Minētais treniņš piemērots spēlētāju iesildīšanai pirms
sacīkstēm.

Zīm. 23.

127. Treniņš 27. Tas pats mērķis, kas treniņam
26. Spēlētāji atrodas laukumā, kā tas rādīts 23. zīm.

1-ais un 2-ais — malējie uzbrucēji — met no lau-

kuma stūra, turpretim no 3-šā līdz 8-tam spēlētājam
izpilda tālus metienus vai pēc dribla tuvus metienus. Jā-

seko, lai metējs pie tāliem metieniem saķertu no dēļa
atlēkušo bumbu.

Dribls.

128. Treniņš 28. Spēlētāji atrodas laukumā kā tas

rādīts zīm. 24. 1-ais driblējot aiziet garam 2-jam, ap-

stājas, saķer bumbu un pagriežas.
Tikko 1-ais apstājies, 2-ais atraujas 3-šā virzienā.

2-ais, aizejot garam 1-jam, dabū no pēdējā bumbu, driblē

v. t. t. 5-ais, dabūjot bumbu, driblē 3-šā virzienā v. 1.1.
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129. Treniņš 29. Spēlētāji atrodas kolonās pie gala

līnijas. Pēc komandas katras kolonas 1-ais driblēvirzienā

uz pretējo gala līniju. Viņi apstājas uz viduslīnijas, sa-

Zīm. 24.

tver bumbu, driblē tālāk līdz gala līnijai, atkal satver

bumbu, un dara to pašu driblējot atpakaļ, pēc kam pie-
spēlē bumbu nākošam kolonā v. t. t.
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130. Treniņš 30. Spēlētāji atrodas divi kolonās pie
vienas gala līnijas Pie otras gala līnijas novietoti divi

spēlētāji 1-ais un 2-ais, kā to rāda zīm 25.

Pēc komandas 3-ais un 4-ais ātri driblē 1-mā un

2-ra virzienā. Pēc trenera otrā signāla spēlētājiem ātri

Zīm. 25.

jāapstājas, jāsatver un jāpiespēlē uz gala līnijas esošiem

spēlētājiem, pie kam 3-ais piespēlē 1-jam un 4-ais 2-jam.
Tad 1-ais kā arī 2-ais met grozā un uzvar tā komanda,
kas pirmā ieguvusi grozu. 1-ais nostājas aiz 7-tā un 2-ais

aiz 8-tā, pie kam 3-ais paliek 1-mā un 4-ais 2-rā vietā.
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C. 3. pakāpe

Ķermeņa pārvaldīšana.

Uzbrucēja ķermeņa technika un taktika.

Atraušanās, skrējiens, virziena maiņa.

131. Treniņš 31. Spēlētāji atrodas laukumā divi

kolonās, kā tas rādīts 26. zīm. 1-ais, 2-ais un 3-ais ir

uzbrucēji, 4-ais, 5-ais un 6-ais — aizsargi, 7-ais ir treners,
kā rokā bumba. Pēc komandas 1-ais un 4-ais atraujas.
1-ais izraujas zem groza, cenšoties skrējienā 4-jam tikt

priekšā.

Zīm. 26.

Ja viņam tas izdodas, treners piespēlē viņam. Ja

1-ais redz, ka nespēs tikt priekšā pretiniekam, viņš maina

skrējiena virzienu (p 7), atraujas trenera virzienā un

saņem no viņa bumau. 1-ais novietojas aiz 6-tā un

4-ais aiz 3-šā.

Pagriezieni.

132. Treniņš 32. Spēlētāji stāv laukumā divi ko-

lonās kā to redzam 27. zīm. 1-jam ir bumba, 4-ais k

aizsargs
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Zīm. 27.

Pēc komandas 1-ais driblē groza virzienā, pie kam

4-ais cenšas viņu kavēt. Mirklī, kad 4-ais pieskrējis

1-jam klāt, 1-ais izpilda pagriezienu uz priekšu. 1-ais

piespēlē 2-jam, pats novietojoties aiz 6-tā, 4-ais novietojas
aiz 3-šā v. t. t.

133. Treniņš 33. Spēlētāji novietoti laukumā kolonā

kā redzams zīm 28. 1-ais, 2-ais, 3-ais — uzbrucēji —

ar bumbu, 4-ais — aizsargs. Pēc komandas 1-mais driblē

Zīm. 28.
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4-tā virzienā, 4-ais aizsargāšanās izejstāvoklī virzas 1-jam

pretim. Kad viņš sasniedzis 1-mo, pēdējais apstājas, sa-

tver bumbu, pagriežas atpakaļ un piespēlē 2-jam, ieņemot

pats 4-tā vietu. 4-ais ieņem vietu aiz 3-šā v. t. t.

Maņu kustības.

134. Treniņš 34 Treners izskaidro p. 9. Spēlētāji
stāv divrindlīnijā ar seju viens pret otru, kā to rāda

29. zīm. 1-ais, 2-ais, 3-ais un 4-ais ir uzbrucēji, 5-ais,

6-ais, 7-ais un 8-ais — aizsargi. 1-ais, 2-ais 3-ais un 4-ais

Zīm. 29.

cenšas ar māņu kustībām savu pretinieku izviļināt no

laba aizsargāšanās stāvokļa un atrauties groza virzienā.

Treniņš 34-a. Treners izskaidro p. 10. Divi pāri

spēlētāju ar seju viens pret otru atrodās netālu no groza,
kā to rāda 30. zīm. 1-ais un 2-ais ir uzbrucēji (1-jam ir

bumba), 3-ais un 4-ais ir aizsargi. 1-ais pēc norādījuma
cenšas 3-šo izvilināt no laba aizsargāšanās stāvokļa un

iegūt grozu vai izvilināt 4-to no aizsargāšanās stāvokļa
un piespēlēt 2-jam. Pēc tam spēlētāji mainas vietām.

Bloķēšana un segšana.

135. Treniņš 35. Treners izskaidro p. 11.

Spēlētāji stāv laukumā kā tas rādīts zīm. 31-a.

3-jam ir bumba, viņš piespēlē 1-jam, kas izstiepis pretim
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rokas un pats seko piespēlei. 2-ais ir aizsargs, kas cenšas

ar izskrējienu atņemt piespēli. Kad tas viņam neizdodas,

viņam jāpaliek starp grozu un pirmo un jākavē 1-mā

metiens grozā. 1-ais, redzot, kā viņš nevar mest, piespēlē

3-jam, un pagriežoties bloķē otru tā, lai pēdējais nevarētu

Zīm. 30.

kavēt 3-šo. 3-ais ar driblu iet uz grozu, lai mestu no

tuvuma. 3-ais iet 2-rā vietā, 2-ais 1-mā vietā un 1-ais

kolonas beigās.
136. Treniņš 36. Treners izskaidro p. 12. Spēlētāji

novietoti laukumā, kā to rāda zīm. 31-b. Bumba ir 3-jam,

viņš piespēlē 1-jam un seko piespēlei. 2-ais ir aizsargs

un cenšas piespēli izjaukt, ja viņam tas neizdodas,
tam jāpaliek starp grozu un 1-mo. 3-ais skrien 2-jam

priekšā, (zīm 31-a), viņu uz mirkli sedzot. Tajā brīdī

1-ais ar driblu iet groza virzienā, lai mestu no tuvu-

ma. 3-ais novietojas 2-rā, 2-ais 1-mā vietā. 1-ais iet

kolonas beigās.
137. Treniņš 37. Šis treniņš apvieno 35. un 36.

treniņu, piešķirot treniņam sacīkšu nozīmi. Spēlētāji stāv

laukumā, kā to rāda 32. zīm. 1-ais, 3-ais un 5-ais ir uz-

brucēji, 2-ais, 4-ais un 6-ais aizsargi. 3-jam tr bumba,

viņš to piespēlē pie pretējās līnijas stāvošam 1-jam un

pats seko piespēlei. 2-ais cenšas kavēt 1-mo un 4-tais
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3-šo. Kad 3-jam izdodas izrauties savam pretiniekam 4-jam

priekšā, 1-ais piespēlē viņam, un viņš ar driblu iet uz

grozu, lai mestu no tuvuma.

Zīm. 31.

Ja 3-jam neizdodas šis paņēmiens un 4-ais spēj viņu

nosegt, 1-ais nepiespēlē 3-jam, bet gaida, kamēr 3-ais iz-

skrien 1-mā pretinieka 2-rā priekšā. Mirklī, kad 3-ais

sedz 2-ro, 1-ais ar driblu iet uz grozu, lai mestu no tuvuma.

1-mais iet aiz 6-tā. 2-ais aiz 5-tā, 4-ais iet 1-mā un

3-ais 2-rā vietā.
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Aizsarga ķermeņa technika un taktika.

Tāda uzbrucēja kavēšana, kam bumba

138. Treniņš 38. Treners izskaidro p. 17., 24., 25.,
26., 27., 28., 29.

Spēlētāji novietoti pa pāriem laukumā, 3-4 m at-

statumā viens no otra. Vieni ir uzbrucēji, otri aizsargi.

Zīm. 32.

Aizsargam jātuvojas uzbrucējam pēc norādījumiem,
Uzbrucējam jācenšas, aizsargam tuvojoties, tikt tam garam,
kam aizsargs pretojas ar norādītiem paņēmieniem.

139. Treniņš 39. Treners izskaidro p. 30
,

31., 32., 33.

Spēlētāji stāv laukumā tāpat kā treniņā 38. Uzbru-

cēji cenšas ar driblu tikt aizsargiem garam. Aizsargi
kavē tos ar norādītiem paņēmieniem.

140. Treniņš 40. Treners izskaidro p. 34., 35.

Spēlētāji novietoti laukumā, pa pāriem 2 m attālumā viens

no otra. Uzbrucējs necenšas aiziet aizsargam garam, pē-
dējam tu 'ojoties, bet pagriežas, novietojot ķermeni starp
bumbu un aizsargu, aizsargi tam atbild kā norādīts.

141. Treniņš 41. Treners izskaidro p. 36.

Spēlētāji novietoti laukumā pa pāriem, ar seju viens

pret otru. Uzbrucējiem ir bumbas. Pēc komandas aiz-

sargi darbojas kā tiem norādīts.
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Tāda spēlētajā kavēšana kam nav bumbas.

142. Treniņš 42. Treners izskaidro p. 37., 38.

Spēlētāji novietoti laukumā, kā to rāda zīm. 33. No

1—5 uzbrucēji, no 6—lo aizsargi.
Pēc komandas no I—s1 —5 cenšas tikt garam pretiniekam,

izmantojot māņu kustības, virzienu maiņa, ātruma mai-

Zīm. 33.

nīšanu v. t. t. 9-ais sedz 1-mo, 10-ais—3-šo, 8-ais—2-ro,
7-ais—4-to un 6-ais—s-to. Jārīkojas pēc norādījumiem.

143. Treniņš 43. Treners izskaidro p. 20., 21., 23.,

39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 47.
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Spēlētāji izpilda to pašu treniņu kā 42
,

tikai ar to

starpību, ka ejot garam aizsargam, piespēlē bumbu viens

otram un cenšas iegūt grozu.

Zīm. 34.

Jāspēlē pēc noteikumiem. Treners pēc katras kļūdas
— skrējiena, auta, strīda v. t. t. pārtrauc spēli. Kad

komanda, kas uzbrūk, neievērojot spēles noteikumus,
zaudē bumbu, komanda, kas aizsargājas, ievada spēli no

gala līnijas un pirmā komanda pāriet aizsardzībā v. t. t.

Sis treniņš patiesībā ir īsta spēle, bet treners uzmana un
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pārbauda tikai aizsargu spēli, apturot spēli, kad kāds no

aizsargiem nedarbojas pēc norādījumiem, un izskaidrojot

viņa kļūdu.

Kā jāspēlē pret bloķēšanu un segšanu.

144. Treniņš 44. Treners izskaidro p. 42.

Spēlētāji stāv laukumā kā rādīts zīm. 34-a. 1-ais,
3-ais un 5-ais ir uzbrucēji, 2-ais, 4-ais un 6-ais — aizsargi.

Zīm. 35.

3-ais piespēlē bumba 1-jam un sāk parasto bloķēšanu.
4-ais redzot, ka viņš nevar nosegt 3-šo, signalizē 2-jam,
lai pēdējais sedz 3-šo, bet pats steidzas kavēt 1-mo. Pēc

tam 4-ais iet 2-rā un 3-ais 1-mā vietā, turpretim 2-ais no-

vietojas aiz 5-tā un 1-ais aiz 6-tā v. t. t.

145. Treniņš 45. Spēlētāji novietoti laukumā kā

redzams zīm. 34-b. Spēle sākas kā 44. treniņā. 4-ais,

nojaušot bloķēšanu, atkāpjas un skrien garam bloķētājam
zem groza pretim 3-jam. Spēle turpinājās tāpat kā 44.

treniņā.
146. Treniņš 46. Spēlētāji novietoti laukumā kāto

rāda zīm. 35. 1-ais, 3-ais, 5-ais un 7-ais — uzbrucēji, 2-ais,
4-ais, 6-ais un 8-ais aizsargi. 3-ais, piespēlējis 1-jam, skrien

otrajam priekšā, uz mirkli sedzot, 2-aisto redzēdāms, ar atkāp-
šanos kavē 1-mo iegūt grozu. 3-ais apmainās ar 1-moun 4-ais

ar 2-ro. 1-ais novietojas aiz 8-tā un 2-ais aiz 7-tā.
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Zīm. 6b.

Bumbas pārvaldīšana.

Ķeršana un piespēle.

147. Treniņš 47. Treners izskaidro p. 54., 55., 56.,

57., 58.

Spēlētāji novietoti laukumā kā redzams zīm. 36.

1-ais, 3-ais un 5-ais — uzbrucēji, 2-ais, 4-ais un 6-ais

aizsargi. 7-ais treners. Uzbrucējiem jāskrien piaspēlei

Zīm. 37.
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pretim pēc norādījumiem. Treners piespēlē tikai tam uz-

brucējam, kas pareizi rīkojas pēc norādījumiem. Saķēris

bumbu, pēdējais spēlē to atpakaļ treneram. Aizsargi
spēlē kā viņiem norādīts, darbojoties visu laiku starp

Zīm. 38.

grozu un pretinieku, gatavi ik mirkli izjaukt pretinieka

piespēles.
Kad šis treniņš jau piesavināts, spēlētāji pēc trenera

piespēles saņemšanas var savstarpēji viens otram piespēlēt
I—3 reizes, tomēr tikai ar noteikumu, ka jāizpilda visas

ķeršanas un piespēles prasības.
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148. Treniņš 48. Spēlētāji izveido riņķi kā to rāda

zīm. 37. 1-ais, 3-ais, 5-ais, 9-ais, 11-ais, 13-ais un 15-ais

uzbrucēji, 2-ais, un 4-ais aizsargi. Uzbrucēji cenšas bumbu

piespēlēt garam 2-jam un 4-jam.

Zīm. 39.

149. Treniņš 49. Spēlētāji novietoti laukumā kā

tas rādīts zim 38. 1-ais, piespēlējot 4-jam, atraujas preti-
nieka groza virzienā 4-ais piespēlē atpakaļ 1-jam v. t. t.

Atpakaļ nākot, 1-mais iet 11-tā vietā, 11-ais 10-tā vietā

v. t. t. 4-ais novietojas aiz 3-šā. 12-ais ir aizsargs, kas

treniņā kavē skrējējus no tālienes.
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Zīm. 40.

150. Treniņš 50. Spēlētāji atrodas 3 kolonās pie

gala līnijas kā to rāda zīm. 39. 3-jam ir bumba. 1-ais

skrienot līdz sānu līnijai, ātri pagriežas, dodas uz laukuma

vidu un saņem piespēli no 3-šā. 3-ais piespēlējis bumbu

Zīm. 41.
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Zīm. 42.

1-jam, skrien viņam aiz muguras virzienā uz sānlīniju.
5-ais dara to pašu ko 1-ais, tikai pretvirzienā un saņem

piespēli no 1-mā v. t. t.

Zīm. 43.
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No dēļa atlēkušo bumbu pārvaldīšana.

151. Treniņš 51. Treners izskaidro p. 47., 74., 85.

Spēlētāji atrodas kolonās, kā to rāda zīm. 40. 1-ais, 3-ais

un 5-ais ir uzbrucēji, 2-ais un 4-ais airsargi. 3-jam ir

Zīm. 44.

bumba, 3-ais met bumbu uz grozu un kad tā atlec no

groza vai dēja, uzbrucēji tuvojas, lai bumbu saķertu.

Uzbrucēji un aizsargi darbojas pēc norādījumiem, un spēle
izbeidzas tad, kad iegūts grozs vai viens no aizsargiem
dabūjis bumbu.
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Mešana groza.

152. Treniņš 52. Spēlētāji novietoti grupās uz lau-

kuma kā redzams zīm. 41. Treners atrodas sodlaukumā

un aizsargs uz soda līnijas. Pēc noteiktas kārtības viens

spēlētājs aiz otra skrien pretim trenera piespēlētai bumbai

un skrējienā izpilda metienu, pie kam cenšas arī uztvert

Zīm. 45.

no dēļa atlēkušo bumbu. Aizsargs viegli kavē metēju.
Pēc brīža grupas apmainās vietām.

153. Treniņš 53. Spēlētāji novietojas laukumā kā

tas parādīts zTm. 42. 1-ais piespēlē bumbu pretim skre-

jošam 2-jam, cenšoties kavēt 2-rā metienu. 2-ais, pielie-

tojot visus mācītos paņēmienus (driblu, māņu kustības,
tālos un tuvos metienus, āķa metienus v. t. t.), cenšas

iegūt grozu.
Tikko 1-mais met bumbu uz grozu, 1-ais un 2-ais

cenšas no dēļa atlēkušo bumbu noķert un mest grozā.
2-ais atvieto 1-mo un 1-ais nostājas aiz 4-tā.

Dribls.

154. Treniņš 54. Treners izskaidro p. 98. Spēlētāji
novietojas laukumā kā tas rādīts zīm. 43. 1-ais driblē

groza virzienā un atpakaļ, ejot garam 2-jam, 4-jam un

6-jam un rīkojas pēc norādījuma p. 98. 2-ais. 4-ais un

6-ais viegli kavē driblētāju.



87

Pec dribla izpildīšanas 1-ais stājas 2-ra, 2-ais 4-ta

un 4-ais 6-ta vietā. 6-ais nostājas aiz 5-tā.

155. Treniņš 55. Spēlētāji nostājas laukuma ka tas

rādīts zīm. 44. 1-ais, 3-ais un 5-ais uzbrucēji, 2-ais, 4-ais

Zīm. 46.

un 6-ais aizsargi. 3-jam ir bumba, ar kuru viņš driblē

droza virzienā, cenšoties ar to iegūt grozu. Viņu kavē

6-ais. Tad 3-ais apstājas, satver bumbu, apgriežas un

piespēlē to no aizmugures izskrējušām 1-jam, kas savu-

kārt cenšas ar driblu nokļūt pie groza, lai mestu no tu-

vuma. Kad 1-mo kavē viņa pretinieks, 1-ais apstājas,
satver bumbu, apgriežas un piespēlē to 5-jam v. t. t.

D. 4. pakāpe.

Tā kā šo daļu apskata kopā ar spēles taktiku, tad

aprobežošos tikai ar dažiem piemēriem.
156. Treniņš 56. Treniņš 56 māca aizsargāšanās

spēles techniku un taktiku aizsargāšanās sistēmā, kur divi

aizsargi spēlē pret trīs uzbrucējiem (skat. p. 222). Zim 45

1-ais, 3-ais un 5-ais uzbrucēji, 2-ais un 4-ais aizsargi.
3-jam ir bumba, 4-ais cenšas, cik iespējams, kavēt

3-šo, ja tas mestu.
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Zīm. 47.

Kad 3-ais piespēlē 5-jam, viņu kavē 2-ais; ja 5-ais

piespēlē 1-jam, viņu kavē 4-ais; ja 5-ais piespēlē 3-jam,
viņu atkal kavē 4-ais v. t. t.

. Pa šis aizsargāšanās sistēmas laiku aizsargi darbojas
ar attiecīgu ķermeņa techniku un taktiku.

157. Treniņš 57 māca uzbrukumu techniku un tak-

tiku pēc uzbrukuma sistēmas „Springfield 8" (skat. p. 191).

Zīm. 48.
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158. Treniņš 58. Zīm. 46. 4-ais un 5-ais piespēle
bumbu viens otram. Tikko 4-ais ķer, 1-ais izraujas uz

sodlīniju un saķer 4-tā piespēlēto bumbu, apstājas, pie-

spēlē atpakaļ 4-jam un skrien pretējās sānlīnijas virzienā.

4-ais piespēlē bumbu 5-jam un tajā brīdī 2-ais atraujas

uz sodlīniju, lai saņemtu 5-tā piespēli v. t. t. Pie šī

treniņa mācas attiecīgo techniku un pielaikošanos, tas

nozīmē skriet īstā laikā pretim piespēlei.
Zīm. 47 1-ais ķerot bumbu uz sodlīnijas, izdara pa-

griezienu uz priekšu itkā gribētu piespēlēt, bet atkāpjas

un piespēlē atpakaļ 4-jam, skrienot pretējās sānlīnijas
virzienā.

Zīm. 48. 1-ais, saķēris bumbu, piespēlē to 3-jam,
kas met uz grozu, l-ais, 3-ais un 2-ais sagatavojušies
saķert no dēļa atlēkušo bumbu. Arī šeit blakus technikai

māca piemērošanai.
Turpmākos treniņos jānovieto aizsargi, kas sākumā

kavē viegli, bet vēlāk kāpina apgrūtinājumus.
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2. nodaļa.

TAKTIKA.

159. Basketbola pirmsākumā spēles taktika bija
maz attīstīta. Uzbrucēji spēlēja sava groza apkārtnē,
centrs ap centru un aizsargi pretinieka groza tuvumā.

Aizsardzībā katrs spēlētājs sedza savu pretspēlētāju. Sa-

cīkstes beidzās ar salīdzinoši mazu rezultātu.

Vēlāk pastiprināja uzbrukumu ar centru tā, ka trīs

uzbrucēji (divi uzbrucēji un centrs) spēlēja pret diviem

aizsargiem Sasniegtais sacīkšu rezultāts bija ap 60—100

punktiem. Aizsargājošā komanda uzbrukuma paralizēšanai
atvilka savu centru atpakaļ aizsardzībā. Tagad centram

vajadzēja spēlēt gan kā uzbrucējam gan kā aizsargam.
Tas no centra prasīja lielu izturību un kā aizsarga tā

uzbrucēja māku. Centrs tajā laikā bija labākais koman-

das spēlētājs. Parasti to izvēlējās gara auguma, jo sva-

rīgi bija arī bumbu iegūt, sākot spēli no centra. Sacīkstē

sasniegtais punktu skaits samazinājās uz 30 —40 p.

Tad atkal pastiprināja uzbrukumu par vienu spēlē-
tāju — aizsargu. Tagad spēlēja 4 uzbrucēji pret 3 aiz-

sargiem Pieauga sasniegtais punktu skaits Parasti

ceturtais uzbrucējs bija ļoti kustīgs un veikls spēlētājs,
kas īstā laikā un pareizi prata atbalstīt uzbrukumu, un

ja apstākļi to prasīja, bija atpakaļ aizsardzībā.

Vēl vēlāk tika radīts līdzsvars, kur 4 uzbrucēji spē-

lēja pret 4 aizsargiem, kamēr beidzot attīstījās tagadējā
spēles taktika, kur prasa, lai katrs spēlētājs būtu uzbru-

cējs un aizsargs, kur spēles laikā bieži jāmaina spēles

taktika, pec vajadzības mainot nzbrūkuma vai aizsargā-
šanās sistēmu. Basketbols šodien ir interesanta bet grūta

cīņa, kur spēlē labi pretinieki, kas izvēlējušies savai ko-

mandai piemērotu taktiku un šo taktiku prot pielietot

pretinieka uzbrukuma un aizsardzības sistēmās.

160. Basketbols ir komandas spēle. Lai atsevišķais

spēlētājs būtū cik labs būdams, ja viņam nav labu līdz-
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spēlētāju, viņš viens nekā nevar panākt. Spēlētāji indi-

viduāli var būt ļoti labi, ja viņi neprot sadarboties, izveido

vidēju, pat sliktu komandu Turpretim spēlētēji ar vi-

dējām spējām, bet labu sadarbību var panākt teicamus

rezultātus.

Komandu var salīdzināt ar maliņu. Ja mašinā ma-

zākais ritenītiš neizpilda savu pienākumu, mašina ir sa-

maitājusies. Tāpat ir ar komandu. Ārējais iespaids no

komandas, ja viņā kaut kas nav kārtībā, bet patiesībā
viens spēlētājs ir slikts, ja pavirši izpilda savus pienākumus.

161. Liela vērība jāpiegriež komandas sadarbībai

jeb taktikas mācīšanai. Katram spēlētājam jābūt apzinīgam
uzbrukuma un aizsardzības darbībā. Igaunijā ir tikai

daži spēlētāji, kas pilnīgi pārvalda komandas taktiku.

Lielākā daļa no spēlētājiem tikai spēlē, kā un kāpēc, to

viņi nezina Katra spēlētāja taktiskām zināšanām jābūt
tik augstā līmenī, lai viņš pareizi varētu novērtēt spēlē
radušos stāvokļus un attiecīgi pareizi pret tiem darboties.

162. Šīs nodaļas uzdevums dot pārskatu par labā-

kiem taktiskiem paņēmieniem, ko pielieto pasaules labākās

komandas. Tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem to pielietošanā.
Katra taktika ir komandas 10 gadu darba auglis, kas ir

pielaikota spēlētāju spējām vai ir spēlētāju īpatniba. Tā-

dēļ nevar tieši kopēt šos paņēmienus. Tie vispirms jā-

pārstrādā un jāpielaiko, izstrādājot komandas spējām tak-

tisko plānu. Trenējot pielaikoto, izraudzīto taktisko plānu,

vajadzēs vēl daudz pārgrozīt, un tikai pēc gadiem ko-

mandāi būs sava īpatnējā taktika.

1. Uzbrukums.

163. Uzbrukuma taktika prasa no katra spēlētāja
labi izkoptu techniku. Jo sarežģītāka un grūtāka ir tak-

tika, jo labākai jābūt spēles technikai.

Labiem taktiķiem spēles technika ir tik skaidra, ka

viņiem nav jādomā par to, kā ķert, kā mest v. t. t.

Spēles technika viņiem kļuvusi par ieradumu. lesācējs

nevar spēlēt sarežģītu spēli, jo viņam nepieciešami domāt

par techniku. lesācējam pietiek ar uzbrucēja un aizsarga

ķermeņa techniku un tikai dažiem ļoti vienkāršiem uzbru-

kuma, kā arī aizsargāšanās pamata principiem.
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164 Treneri bieži strīdas par to, vai jāparedz katram

spēlētājam noteikta kustība un darbība, vai viņam jā-
darbojas pēc pieraduma, tas nozīmē, darbojoties gan pēc
vispārējiem pamatprincipiem, izmantojot pēc saviem ieska-

tiem zināmus apstākļus.
Tas atkarājās no spēlētāju spējām un sagatavošanās

laika ilguma. Ja nodarbojas ar iesācējiem vai laiks saga-
tavošanai ir īss, komandai vajadzētu spēlēt pēc pare-

dzēta plāna.
Pavisam citādi apstākļi, ja komandas sagatavošanas

darbs ir garš, un spēlētāji ir piedzīvojuši. Bez šaubām

otrais apstāklis ir daudz labāks.

165. Uzbrukuma taktikas noteikšanā jārēķinajas ar

spēlētāja techniskām spējām un ķermeņa īpašībām.
Tā piem. bloķēšana un segšana prasa labas piespēles

no jostas vietas, pagriezienus un izrāvienus. Tālo pie-

spēļu un tālo metienu uzbrukums prasa labas āķa pie-

spēles un no dēļa atlēkušo bumbu pārvaldīšanu.
Būtu nepareizi maza auguma spēlētājiem mācīt tālo

piespēļu un tālo metienu spēles veidu. Tāpat būtu ne-

pareizi liela auguma spēlētājiem mācīt tuvās piespēles
uzbrukumu.

166. Lai gan uzbrukuma taktika ir dažāda, tomēr

šeit ir vispārēji pamatprincipi.
Šie pamatprincipi sekoši.

167. Svarīgākais moments uzbrukuma spēlē ir pār-
iešana no aizsardzības uzbrukumā. Uzskatu komandu par

uzbrūkošu, kad viņa saņēmusi bumbu no pretinieka, vien-

alga kādā laukuma vietā viņa tai brīdī atrodas. Pretēji

tam, komanda pāriet no uzbrukuma aizsardzībā, kad tā

zaudē bumbu.

Minētā pārejā atklājas labas komandas noslēpums.
Parasti pāreja no aizsardzības uzbrukumā ir ātrāka

kā no uzbrukuma aizsardzībā; pirmajā pāreja ir dabīgāka,
jo spēlētāju sejas vērstas uz savu grozu. Otrā gadījumā
spēlētājiem vispirms jāapgriežas un tikai tad jāatraujas.

Pāreja ir svarīga tādēļ, ka bumbas ieguvēja komanda

cenšas sūtīt zem sava groza vairāk uzbrucēju kā preti-
niekam ir aizsargu.

168. Kad šis paņēmiens izdevies ir

viens spēlētājs vairāk kā aizsardzībā, tas nozīmē stāvokli,
kad 4 uzbrucēji spēlē pret 3 aizsargiem, 3 uzbrucēji pret
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2 aizsargiem vai 2 uzbrucēji pret 1 aizsargu, tad caur-

laušanās ir viegla. Tādu pārgājienu nosauc par ātro

pāreju.
169. Ja nav iespējas ātrai pārejai, vai ja tā nav iz-

devusies un komanda, kas aizsargājas, spējusi savus spē-

lētājus atvilkt atpakaļ vai ja spēlētājs, kas ieguvis bumbu

nav varējis to ātri piespēlēt pie sava groza, un visi uz-

brucēji ir segti vai uzbrucēji ļoti vēlu nonāk savā lau-

kumā, ir neiespējami un neprātīgi ar ātru spēli izlausties

cauri pretinieka rindām, jo tas katrā gadījumā nes bumbas

zaudēšanu. Tādos gadījumos jālieto lēna pāreja. Jādod

uzbrucējiem laiks iebrukt pretinieku rindās un tur novie-

toties tā, lai izklaidētu pretinieka aizsargus, lai tad ar

paredzētu un piemērotu spēli sadragātu pretinieka aiz-

sardzību.

Ātra vai lēna pāreja tā tad atkarīga no uzbrūkošas

komandas atraušanās spējām, bumbas saņēmēja pirmās

piespēles vai pretinieka komandas novietošanās laukumā.

170. Atrās pārejās jāievēro sekošais. Jānoskaidro,
kurš no spēlētājiem pirmais izrausies savā laukumā, kurš

otrais v. t. t. Pirmajam jāatraujas mirklī, kad pretinieka
komanda izpilda metienu grozā vai kāds no līdzspēlētā-
jiem iegūst bumbu. To pašu dažus mirkļus vēlāk dara

arī otrais, bet tikai tad, kad bumba ir viņa komandas rokās.

Šie divi spēlētāji tad izveido noteiktus punktus, kur

bumbu var piespēlēt no pretinieka laukuma.

171. Saņemot bumbu, svarīga ir pirmā piespēle.
Bumbas saņēmējam mirkli jāaptver stāvoklis Viņam uz

reizi jāredz visi spēlētāji, viņu kustības, to pretinieku
darbība v t. t. un atkarībā no tā viņam jādarbojas.

Dabīgi, ka pirmo piespēli vajadzētu piespēlēt savā

laukumā spēlētāju izveidotājos punktos. Ja tas neiespē-

jami, jāpiespēlē pretinieka laukumā esošam līdzspēlētājam,
bet pamatprincips paliek — piespēlēt tālāk ne tuvāk un

vienmēr neapdraudētās vietās, tas nozīmē, kur aizsargi
nemēdz atrasties. Šīs vietaz atzīmētas 49. zīm Ja arī

tas izrādās neiespējami, piem. ja pretinieks cieši sedz, jā-
driblē sānu līnijas virzienā, lai atbrīvotos no pretinieka
un tikai tad piespēlē savam līdzspēlētājam.

Piespēlēm jābūt ātrām ūn precīzām. Ķērājam ķē-
rienā jānovieto savs ķermenis starp bumbu un pretinieku.
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Zīm. 49.

Visu kopā ņemot, varam teikt, ka ātrā pārejā uz uz-

brukumu, bumbas saņēmējam zibeņātri jāaptver stāvoklis,
vai ir iespēja 4—3, 3—2 un 2—l uzbrukuma spēlei. Ja

tāda iespēja ir, jāpiespēlē savā laukumā, ja tās nav, jā-
sāk lēnā pāreja uz uzbrukumu.

172. Dažas komandas spēlē vienmēr lēno pāreju uz

uzbrukumu, lai neizsauktu spēlētājos nesaprašanos. Viņiem
ir tikai viena taktika, bet neskatoties uz to, viņi ir droši,
ka negadīsies nekādu pārpratumu. Divu uzbrukumu tak-

tiku vietā viņi piesavinās tikai vienu, bet to dara pama-

tīgi. Par pēdējo jāsaka, ka viens ierocis ir labs, bet

divi — ieroči vēl labāki, un jā nepalīdz viens, palīdz otrs.

173 Ir arī komandas, kas pielieto tikai taktiku ar

ātro pāreju uz uzbrukumu, bet nepārprotami, ka šī tak-

tika katru reizi nepadodas, jo aizvien gadās pretinieki,
kas prot tikpat ātri spēlēt, bremzējot uzbrukumu, un tad

šāda spēle līdzinās mežonīgu zirgu skriešanai, kas beidzot

piekūst un negūst panākumus.

Pārejai jābūt saskaņotai ar aizsargāšanās spēli, lai

bumbas pazaudēšanas gadījumā, pāreja no uzbrukuma

aizsardzībā būtu viegla. Teorētiski labākā uzbrukuma

sistēma būtu, ka divi spēlētāji kustētos bumbai pa priekšu

un divi nopakaļus. Zaudējot bumbu tādā sistēmā, aiz-

sargi būtu daudz maz sagatavoti pretinieku straujajiem
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uzbrukumiem. Teorētiski nepareizas ir sistēmas, kur spē-
lētājs ar bumbu kustas 4 spēlētājiem pa priekšu vai 4

spēlētāji bumbai pa priekšu.
174. Pamatprincips lai būtu — piespēlē bumbu uz

priekšu, tikai ārkārtējos gadījumos atpakaļ.
175. Bumba kustas vienmēr no viena spēlētēja rokām

otrā. Grozi jāiegūst gan no tālienes gan no tuvienas.

Spēles ātrumam jābūt mainīgam v. t. t.

A. ĀTRAIS UZBRUKUMS.

a. Garo piespēļu vai Tartu ASK uzbrukums*).

Uzbrukuma pamatprincipi.

176. Aizsargam bumbas saņemšanas mirklī, jāno-

skaidro, vai ir iespēja 4—3,3—2 vai 2—l spēlei (p. 167,168).
Tajā pašā mirklī nozīmētiem spēlētājiem jāskrien

savā laukumā (p. 170). Zināmos gadījumos pirmo spē-
lētāju, kas ieskrien savā laukumā būtu ātrāks.

177. Pieņemsim, ka 50. zīm. 5-ais iegūst bumbu,
kas atlekusi no dēļa. 1-ais visu spēles laiku atrodas

savā laukumā un neņem dalību aizsargāšanās spēlē.
5-ais cenšas piespēlēt 1-jam. 1-ais kā redzams, vi-

sādi cenšas atbrīvoties no sava pretinieka, lai īstā laikā

skrietu piespēlei pretim, tas nozīmē, viņš skrien piespēlei

pretim tikai tad, kad bumba lido virzienā uz vidu.

Piespēles laikā 2-ais un 3-ais paralēli sānu līnijām
vai krustojot viduslīniju, ieskrien savā laukumā un cenšas

nokļūt tur ātrāk kā pretspēlētāji.
Zīm 51. 1-ais saķerot bumbu, var darīt sekoši.

Aizmāna pretinieku vienā un pagriežoties otrā virzienā,
driblē uz grozu, lai izdarītu metienu no tuvienes.

Atrodoties labā mešanas izejstāvoklī, viņš var mest

grozā (p. 84 un 89).
Kad minētie divi gadījumi izrādās neiespējami, viņš

gaida 2-ro un 3-šo, piespēlējot vienam no viņiem.
Drusku vēlāk kā 2-ais un 3-ais savā laukumāieskrien

zem groza, gadījumā, ja viņa līdzspēlētāji 1-ais segts,

piespēlē bumbu 2-jam (3-jam), 2-ais (3-ais) driblē, lai iz-

*) Minēto uzbrukumu ar panākumiem 1937. gadā lietoja Igau-
nijas meistars Tartū ASK.
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pildītu tuvu metienu grozā. Ja viņu tur kavē, tas apstājas,

pagriežas un piespēlē 4-jam, kas savukārt cenšas driblēt,
lai mestu grozā no tuvienes (zīm. 52). Ja arī 4-to kavē,

straujais uzbrukums pāriet lēnā. Bumbu piespēlē atpakaļ
laukuma centrā un sākas lēnais uzbrukums (p. 169).

Zīm. 50.

2. Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe.

178. 1-ais ir sava groza tuvumā, 4-ais un 5-ais zem

pretinieka groza. Treners met bumbu pret dēli. 4-ais vai
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5-ais ķer atlēkušo bumbu un piespēlē to 1-jam, kas pieska-

ņojas piespēlētājam, t. i. skrien piespēlei pretim tikai tad, kad

bumba jau izsviesta.

Zīm. 51.

2. pakāpe

Tas pats, kas 1. pakāpē, tikai 4-to un 5-to sedz pre-

tinieki. 4-ais (5-ais) sedz pretinieku, lai viņš nesaķertu

bumbu, bet viens no pirmajiem ķer bumbu (p. 47). Spēle

turpinās tāpat kā 1. pakāpē.
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3. pakāpe.

Spēlē ņem dalību arī 2-ais un 3-ais. Viņi atrodas

pretinieka laukumā. Mirklī, kad treners sviež bumbu

pret dēli, viņi skrien savā laukumā vai nu krustojot

Zīm. 52.

viens otra ceļu centrā vai paralēli sānu līnijai. Nonākot

pie 1-mā, viens no viņiem saņem bumbu, ar driblu aiziet

līdz grozam, lai izpildītu tuvu metienu grozā.

4. pakāpe.

Tas pats, kas 3. pakāpē, tikai 2-ro un 3-šo sedz viens

pretinieks.
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5. pakāpe.

Tas pats, kas 4. pakāpe, tikai 4-to un 5-to sedz divi

pretinieki.

6. pakāpe.

Tas pats, kas 5. pakāpe, tikai 2-ro un 3-šo sedz divi

pretinieki.
7. pakāpe.

Tas pats, kas 6. pakāpe pret pieciem pretiniekiem.

b. Pardue universitates īso piespēļu uzbrukums*).

1 Uzbrukuma pamatprincipi.

179. Ja arī 1-ais segts, vēl ir iespēja straujam
uzbrukumam.

5-ais (4-ais) piespēlē tad 3-jam vai 2-jam, kas no

sānlīnijas skrien pretim piespēlei, kā redzams zīm. 53.

Pieņemsim, kā bumbu ķēra 3-ais, 5-ais tad pēc pie-

spēles skrien 3-jam aiz muguras garām sānu līnijas vir-

zienā un pagriezās atpakaļ uz laukuma vidu.

3-ais, saķerot bumbu, cenšās savukārt atkal piespēlēt
1-jam. Ja tas neiespējami, 3-ais piespēlē pretim skrejošam
2- jam un seko piespēlei 2-jam aiz muguras sānlīnijas vir-

zienā, pagriežoties atkal uz vidu.

4-ais, redzot, ka bumba pārgājusi viduslīnijai, seko

uzbrukumam, lai izskrietu zem groza gadījumā, ja pret-

spēlētāji kavētu viņa līdzspēlētāju.

2-ais, ķerot bumbu, cenšās to piespēlēt 1-jam. Ja

l ais segts, 2-ais driblē groza virzienā. Ja viņu kavē,
2-ais apstājās, pagriežās un piespēlē 1-jam, 4-jam vai 3-jam.

Kad 1-ais, 3-ais vai 4-ais nespēj izlausties caur aiz-

sardzību, piespēlē laukuma centrā un sākās piemērots
uzbrukums.

2. Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe.

180. 1-ais ir pie sava, 4-ais un 5-ais pie pretinieka groza,

2-ais un 3-ais atrodās savā sodlaukumā. Treners met bumbu

pret dēli.

*) Minēto uzbrukumu ar lielam sekmēm pielieto Pardueuniver-

sitātes komanda W. R. Lambērta vadībā.
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T Mirklī, kad 4-ais vai 5-ais saķer no dēļa atlēkušo

bumbu, 2-ais un 3-ais skrien sānlīniju virzienā, tad pa-

griežoties pret centru, viņiem pretim.

Zīm. 53.

Pieņemsim, kā 5-tais piespēlē 3-jam, tad 5-ais pēc

piespēles skrien 3-jam aiz muguras sānlīnijas virzienā un

tad pagriežās uz laukuma vidu.

3-ais piespēlē 2-jam, kas ar ātru driblu tuvojas gro-

zam, lai mestu no tuvienes.
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2. pakāpe.

Tas pats, kas 1. pakāpā, tikai viens pretinieks kavē

4-to un 5-to, un viens 1-mo. 4-ais atrodas uz sodlīnijas.

Pieņemsim, ka 5-ais saķer no dēļa atlēkušo bumbu. Viņš
cenšas piespēlēt 1-jam. Ja 1-mais segts, viņš piespēlē

3-jam. Ja izrādās, ka arī 3-ais segts, tad piespēlē 2-jam.

2-ais (3-ais) savukārt cenšas piespēlēt 1-jam. Jātas

neiespējami, ar driblu tuvojas grozam, lai izpildītu tuvu

metienu.

Ja pretinieks viņu kavē, viņš apstājas, pagriežas un

piespēlē 4-jam, kas ar driblu iet groza virzienā, lai izpil-
dītu tuvu metienu grozā vai piespēlē 1-jam.

3. pakāpe.

Tas pats, kas 2. pakāpē. Tikai pretinieku skaits

tiek palielināts uz 3, 4 un beidzot 5.

c. Illinoisa universitātes jeb šķersskrējienu
uzbrukums*).

1. Uzbrukuma pamatprincipi.

181 Šaja uzbrukuma spēlē visi uzbrukuma spēlētāji
ir aizsardzībā un bumbu iegūstot, iesāk uzbrukumu no

pretinieka laukuma uz savu.

5-ais, saķerot no dēļa atlēkušo bumbu, piespēlē
3-jam. 3-ais piespēlē 1-jam un, sekojot piespēlei, skrien

1-jam aiz muguras pretējās sānlīnijas virzienā. 3-ais

piespēlē pretimskrejošam 2-jam un turpina skrējienu pre-

tējās sānlīnijas virzienā v. t. t. Bumbu piespēlē no rokas

rokā, kamēr rodas iespēja mest grozā. Pretinieki viens

otru aizkavē ar krustošanos, un ar to uzbrucējam ir

iespēja atbrīvoties metienam grozā.
4-ais seko uzbrukumam un ir gatavs to atbalstīt,

kad pretinieks kavē uzbrucējus (zīm 54).

*) Šo uzbrukuma sistēmu lieto Illinoisa universitāte, trenera

Meanvvelli vadībā.



102

2 Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe.
182. Mācas skriet laukuma pa trīs, ka to rada zīm. 55

Zīm. 54.

3-jam ir bumba, viņš piespēlē to 1-jam un skrien

1-jam aiz muguras pretējās sānlīnijas virzienā. 1-ais pie-

spēlē bumbu atpakaļ 3-jam, skrienot sānlīnijas virzienā.

3-ais piespēlē pretim skrejošam 2-jam v. t. t.

2. pakāpe.
Tas pats, kas 1. pakāpē, bet uzbrukumu kavē divi

pretinieki. 4-ais, viens no aizsargiem, seko uzbrukumam,
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Zīm. 55.

gatavs atbalstīt līdzspēlētājus, kad pretinieks viņus nosedz.

Pieņemsim, ka zīm. 56. 2-ais saņemot bumbu, tiek ka-

vēts, viņš tad apstājas, pagriežas un piespēlē viņam aiz

muguras skrejošam 4-jam, kas tūlīt, vai pēc īsa dribla,

piespēlē 2-jam un spēle turpinājās kā parasti.

3. pakāpe.
Tas pats, kas 2. pakāpē, tikai pretinieku ir vairāk — 3,

4 un beidzot 5.

Zīm. 56.
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d. Filipiņu uzbrukums jeb uzbrukums paraleli sānu

līnijām*).

1. Uzbrukuma pamatprincipi.
183. Pieņemsim, ka zīm. 57. no dēļa atlēkušo bumbu

saķers-ais. Tajā brīdī 2-ais un 3-ais ātri skrien savā laukumā,

sagatavojušies saņemt no 5-tā piespēli. Viņi skrien paralēli

sānlīnijām

Zīm. 57.

Pieņemsim, ka bumbu saņēma 3-ais. 3-ais tad ar driblu

tuvojas grozam, lai mestu no tuvienes vai piespēlētu brī-

vajam 2-jam vai 1-jam.

*) Šo uzbrukumu, pielietoja filipīniešu komanda, kas piedalījās Berlines

olimpiāde, un kas tur modināja vispārēju izbrīnu.
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Ja 2-ais un 3-ais nosegti, 5-ais piespēlē bumbu 1-jam.

Pēdējais ar ātru driblu iet sava groza virzienā un ja viņu
kavē pretinieks, piespēlē brīvajam 2-jam vai 3-jam, vai

viņiem brīvi sekojošiem 4-jam vai 5-jam.

2. Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe

184. Spēlētāji skrien pa trīs paralēli sānu līnijām
un piespēlē viens otram.

Spēlētāji pēc saķeršanas drusku driblē un tad pie-

spēlē līdzspēlētājam.

2. pakāpe.

Visi pieci spēlētāji ņem dalībuuzbrukumā, 2 priekšā,
1 vidū un 2 aizmugurē. Viņiem pretim stāda divus pre-

tiniekus, kas uzbrukumu cenšas kavēt. Uzbrukums sākas

zem pretinieka groza un spēlētāji darbojas pēc norādī-

jumiem (p. 183).

3 pakāpe.

Tas pats, kas 2. pakāpē, tikai ar to starpību, ka

pretinieku skaits pieaug 3, 4 un beidzot 5.

e. Latviešu jeb tālmetienu uzbrukums*).

1. Uzbrukuma pamatprincipi.

185. īsos un mazos laukumos lietišķi uzbrukumi ar

tāliem metieniem. Šis uzbrukums sevišķi labs, ja spēlē-
tāji ir liela un spēcīga auguma. Spēle kā tāda nedibi-

nājās uz uzbrukuma, bet labas aizsardzības principiem,
pielietojot kā zonu, tā cilvēks pret cilvēku aizsardzības

sistēmas.

Pieņemsim, ka zīm. 58. no dēļa atlēkušo bumbu sa-

ķer 5 ais, viņš tad bumbu piespēlē kādam brīvam spēlē-
tājam vai pats driblējot tuvojās savam grozam, 10—15 m

atstatumā no sava groza izpilda metienu un ja bumba

neiekrīt grozā, to saķer 1-ais, 2-ais vai 3-ais.

*) Šo uzbrukumu pielietoja mūsu spēlētāji līdz 1937. g. mazajā
Konzervatorijas vingrotavā ar tik lieliem panākumiem, ka ārzemju ko-
mandas 7 gadu laikā uzvarēja tikai 3 reizes.
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Zīm. 58.

2. Uzbrukuma treniņš.

1. pakāpe.
186. Mācās pārvaldīt no dēļa atlēkušās bumbas

(p. 121 un 151; zīm. 19. un 40.).

2. pakāpe.

Mācās piespēlēt un mest grozā, gan skrejot gan stāvot

uz vietas.

3. pakāpe.
Pieci uzbrucēji spēlē pret pieciem aizsargiem No

dēļa atlēkušo bumbu cenšas ar piespēli vai driblu nogādāt
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līdz nodomātam mešanas attālumam, kam seko metiens

un 3-šā uzbrucēja sekošana metienam, ja bumba nekrīt

grozā.

h. Ātra uzbrukuma priekšrocības.

187. Jāatzīst, ka ātrais uzbrukums ir interesants

kā spēlētājiem, tā skatītājiem.
Visos iepriekš aprakstītos ātrā uzbrukuma veidos,

izņemot pēdējo (latviešu), no spēlētāja prasa ātru un ne-

atlaidīgu uzbrukumu, kas savukārt prasa lielu izturību.

Spēlētājiem jāprot kā tālās tā tuvās piespēles un

sevišķi labi jāpārvalda bumba. Pie šiem uzbrukumiem

spēlētājiem jāprot arī vispusīga mešana kā no vietas, tā

kustībā. Driblu lieto tikai paredzētos gadījumos.

Bloķēšanu un segšanu lieto tikai tad, kad izdevība.

Uzbrukums, kam seko tāli metieni, prasa no dēļa
atlēkušo bumbu labu pārvaldīšanu, labus tālos metienus

un stipru aizsardzību. Šo uzbrukumu trūkumi, kā tādā

spēlē var neveikties tālie metieni un ka tādā spēlē pārējā
uzbrukuma technika parasti ir sliktāka. Tā tad arī nevar

katru reizi ar sekmēm pielietot šo uzbrukumu.

B. LĒNAIS UZBRUKUMS.

188. Gadījumā, ja straujā pāreja no aizsardzības

uzbrukumā izrādās neiespējama fp. 169) vai vispāri zināmu

iemeslu dēļ negrib lietot ātro uzbrukumu (p. 172), jāpie-
lieto lēnais uzbrukums, pie kam jāatšķir divi paveidi, pēc
kuriem rīkoties.

Šie paveidi ir, kā 1) uzbrukumam jāsalauž pretinieku
zonu vai 2) cilvēks pret cilvēku sistēma.

Vispāri jādarbojas apzinīgi un mierīgi, jo lieka ku-

stēšanās veicina bumbas pazaudēšanu.
Lēnā uzbrukuma priekšnoteikums — pretinieka aiz-

sardzību izklaidēt, cik tas iespējams.
Tādēļ savā laukumā jāsūta spēlētāji pretinieka aiz-

sardzības izklaidēšanai.

Pretinieku rindās sūtītie spēlētāji izveido punktus,
kuriem iespējams piespēlēt.

Ja minētais mēģinājums izdevies un spēlētāji atrodās

norādītās vietās, sākās jau agrāk norunātā caurlaušanās

pretinieku rindām. Viss tas notiek saskaņoti, tas nozīmē,
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ka katrs spēlētājs izpilda savu pienākumu norādītā laikā —

ne agrāk, ne vēlāk. Tādē] parasti lēnais uzbrukums stingri
saskaņots ar caurlaušanos. Uzbrukums, kā jau teikts,

padodas atkarībā no tā, kā pretnieks kavē uzbrukumu —

vai zonu, vai cilvēks pret cilvēku sistēmu.

a. Izlaušanās zonu sistēmas aizsardzībai.

1. Tartū NMKY uzbrukums*).

(1 ) Uzbrukuma pamatprincipi.

189. Tāpat kā katra aizsargāšanās tā arī zonu aiz-

sargāšanās sistēmai visvieglāk var izlausties ar strauju
uzbrukumu.

Pieņemsim, kā ātrais uzbrukums nepadevās un pre-
tinieki izveido zonu aizsardzību uzbrūkošās komandas

groza tuvumā, gaidot pretinieka uzbrukurru.

Tādā gadījumā uzbrucēji nesteidzas, bet sūta daļu

savu spēlētāju pretinieka aizsargu rindās, pie kam atli-

kušie spēlētāji lēni ar bumrju seko pirmajiem.
Zīm. 59. 1-ais, 2-ais un 3-ais atrodas viņiem nozī-

mētās vietās, pie kam 4-ais un 5-ais viens otram piespē-

lējot vai driblējot, pārnes bumbu pāri viduslīnijai.

Zīm. 59.

Minēto uzbrukumu Tartu NMKY pielietoja pret slaveno ,Kuss*

zonu aizsardzības sistēmu.
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Lai labi izklaidētu aizsardzību, 1-ais, 2-ais un 3-ais

stāv pēc iespējas tālu viens no otra: 2—3 m no sānlī-

nijas un 2—3 m no gala līnijas, 1-ais apm. zem groza.

4-ais un 5-ais, pārkāpjot viduslīniju, nepiespēlē bumbu

tieši aizsargu rindās, bet sākumā ārpus aizsargu rindām,

savstarpēji saspēlējoties. Bumbu piespēlē līdzspēlētājiem

aizsargu rindās tikai ar tādu noteikumu, ka piespēlei un

ķērienam jāizdodas, tas nozīmē, ka sviedējam pretim
skrejošais līdzspēlētājs spēj atrauties no sava sedzēja un

nonākt labā ķeršanas stāvoklī.

Zīm. 60. 1-ais pēc attiecīgā signāla izskrien pretim
uz soda līnijas.

Zīm. 60.

Kad 1-ais ir izdevīgā ķeršanas stāvoklī, 4-ais vai

5-ais piespēlē 1 -jam ar āķa sviedienu vai atsitienu pret grīdu.
1-ais pēc ķeršanas pagriežas un met grozā. Ja viņu

kavē, viņš piespēlē tam, kas atbrīvojies no līdzspēlētāja.
Zīm. 61. paskaidro tā paša uzbrukuma otro veidu.

4-ais vai 5-ais šeit piespēlē 2-jam vai 3-jam. 2-ais (3-ais)

pēc signāla skrien piespēlei pretim Viņš ķer, pagriežas,
met grozā. Ja viņu kavē, viņš piespēlē 1-jam.

Ja aizkavē šo divu augšā minēto veidu izvešanu,
un neiespējami bumbu piespēlēt izskrejošiem līdzspēlētā-

jiem aizsargu rindās, tad bumba jāpiespēlē diviem atli-



110

Zīm. 61.

kušiem līdzspēlētājiem, no kuriem viens ir noteikti brīvs,
lai mestu bumbu grozā.

Spēlētājiem vienmēr jāsaprotas, lai gadījumā, ja zem

groza esošais spēlētājs tiek kavēts, viņš varētu piespēlēt
bumbu atpakaļ 4-jam vai 5-jam.

Zīm. 62. uzbrukums izmanto atkal zonu aizsargāša-
nās sistēmas vienu vārīgu punktu — proti, zonu aizsar-

gāšanās sistēmas lēno kustēšanās iespēju.

Zīm. 62.
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Pieņemsim, ka bumba ir 5-jam. Zonu sistēmā aiz-

sargs kustas bumbai pretim pa labi. Kad tagad 5-ais ātri

piespēlē 4-jam un tas uz priekšu 2-jam, pēdējais bez ka-

vēšanās var mest grozā.

Izmantojot šo nepilnību, bumbu piespēlē ātri uz

priekšu un atpakaļ starp 2-ro, 4-to, 5-to un 3-šo tikmēr,
kamēr aizsargi nespēj šim tempam sekot. Tikko viens

no uzbrucējiem atbrīvojies, viņš met grozā. Gadījumā,

ja aizsargi cieši nosedz joslu pie groza vai ja aizsargu
pēdējā rindā spēlē trīs un pirmā divi spēlētāji, jāpiespēlē
bumba no viena spēlētāja otram, kamēr rodas izdevība

mest grozā. Ar to panāk aizsargu izklaidēšanu, jo viņi
centīsies aizkavēt tālos metienus. Pēdējais apstāklis sav-

kārt dod iespēju uzbrukumam piespēlēt zem groza atro-

došā brīvā laukumā.

(2.) Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe.

190. Spēlētāji 1-ais, 2-ais, 3-ais, 4-ais un 5-ais atro-

das pretinieka laukumā. Treners sviež bumbu pret dēli.

No dēļa atlēkušo bumbu saķer 4-ais vai 5-ais. Tajā laika

1-ais, 2-ais, 3-ais novietojas viņiem paredzētās vietās savā

laukumā (zīm. 59), 4-ais un 5-ais, savstarpēji saspēlējoties,

pārnes bumbu viduslīnijai.

2. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais vai 5-ais

tagad piespēlē bumbu uz soda līnijas izskrējušām 1-jam,
kas pagriežas un met uz grozu. 1-ais, 2-ais un

cenšas saķert atlēkušo bumbu, ja grozu neiegūst. Šinī

treniņā 4-jam ūn 5-jam jāpieskaņojas ar piespēlēm, tas

nozīmē, viņiem jāpiespēlē tanī mirklī, kad 1-ais nonācis

pie sodlīnijas — ne vēlāk, ne agrāk.

3. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais vai 5-ais ta-

gad piespēlē 2-jam vai 3-jam. Pēdējais ķer, pagriežas un

met. 1-ais, 2-ais un 3-ais, saķer atlēkušo bumbu, ja me-

tiens nepadodas.

4. pakāpe.

Tas pats, kas 1. pakāpē. 4-tā un 5-tā darbību kavē

pretinieks.
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5. pakāpe.

Tas pats, kas 4. pakāpē. Aizsargāšanās laukumu

sedz divi pretinieki. Jāatkārto 2. pakāpi. Gadījumā, ja

neiespējami piespēlēt 1-jam, jāpiespēlē 2- jam vai 3-jam.

6. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 5. pakāpē. Atkārto 3. pakāpi.

Gadījumā, ja neiespējami piespēlēt 2-jam vai 3-jam, pie-

spēlē 1-jam.

7. pakāpe.

Aizsardzībā tagad spēlē 5 pretinieki, pie kam katrs

spēlē norādītā joslā ar katru tur nonākušu pretinieku.
Atkārto 2-ro, 3-šo, 5-to, un 6-to treniņa pakāpi.

8. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 7. pakāpē 2-ais, 3-ais, 4-ais

un 5-ais savstarpēji viens otram piespēlē (zīm. 62.), kamēr

rodas izdevība piespēlēt kādam brīvam līdzspēlētājam,
kas met uz grozu. 1-ais, 2-ais vai 3-šais cenšas saķert
atlēkušo bumbu.

9. pakāpe.

Izpilda uzbrukumu sacīkšu apstākļos, pielietojot visus

mācītos paņēmienus.

2. Springfield'a 8*).

Uzbrukuma pamatprincipi.

191. Otrs piemērs zonu sistēmas salaušanai ir t. s.

„Springfield'a 8". Zīm. 63. redzam, ka 5-ais saķer no

dēļa atlēkušo bumbu un pretinieks, bumbu zaudējot, at-

kāpjas uzbrūkošās komandas laukumā, kur izveido zonu

sistēmas aizsardzību, 5-ais piespēlē 1-jam, tajā pašā mirklī

2-ais un 3-ais skrien savā laukumā un novietojas viņiem

paredzētās vietās, netālu no sānu līnijām.
1-ais piespēlē 4-jam un skrien viņam paredzētā vietā

savā laukumā.

*) Šo uzbrukumasistēmu lieto Springfield'a universitāte un

viņa ar šo uzbrukumu uzvarējusi daudz slavenu univērsitatu, kā

Hanvard'a, Y_al_e v c vien. Uzbrukumu nosauc par „8* tāpēc, kā šinī

sistēmā spēlētāji kustas astoņveidīgi
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Ar minēto kustību 1-ais, 2-ais un 3-ais, nonākot

savā laukumā viņiem paredzētās vietās, uzsāk astoņvei-

dīgo kustību.

4-ais un 5-ais nonāk ar driblu vai piespēli savā

laukumā, un tagad var sākties pretinieka zonu sistēmas

aizsardzības salaušana.

Zīm. 63.

Zīm. 64. 3-ais ar skatu seko bumbai, kas kustas

starp 4-to un 5-to. Tiklīdz 4-ais saķer bumbu, viņš ātri

izraujas uz soda līniju un saņem piespēli no 4-tā.

3-ais skrējienā apstājas soļu stājā, pagriežas un met

grozā, ja tas iespējams.
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Ja 3-šo kavē, viņš piespēlē 1-am vai 2-jam atkarībā

no tā, kurš brīvs.

Ja viņam neizdodas minētā darbība, viņš piespēlē

atpakaļ 4-jam vai 5-jain.

Zīm. 64

4-ais un s:ais vienmēr nevar piespēlēt 3-jam, jo pē-

dējo var cieši segt, vai aizsargu pirmās rindas spēlētāji
stāv tik tuvu, kā neiespējami piespēlēt starp viņiem.

Zīm. 65.
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Tad 4-ais vai 5-ais piespēlē 2-jam vai 1-jam atkarībā

no tā, kas no viņiem brīvs. 1-ais vai 2-ais tad met grozā.

(Zīm. 65.)
Kad 3-ais izskrējis uz soda līniju un piespēli nesa-

ņem, vai saņēmis piespēli nevar mest grozā vai piespēlēt

i-jam vai 2-jam, tad pirmā gadījumā viņš uz mirkli ap-

stājas un otrā gadījumā, piespēlējot bumbu atpakaļ vai

4-jam vai 5-jam, skrien pretējās sānu līnijas virzienā kā

to rāda zīm. 66. 2-ais, to redzot novietojas laukuma stūrī.

Zīm. 66.

Tagad izveidojies uzbrukums, kāds redzams zīm. 64.,
tikai ar to starpību, ka divi uzbrucēji stāv pie kreisās un

viens pie labās sānlīnijas.
Nākošais uz sodlīniju izskrien 2-ais, kas saņem pie-

spēli no 5-tā v. t. t. Minēto uzbrukumu var pārveidot
dažiem paņēmieniem. Piem., zīm. 64. Dažreiz būtu iz-

devīgi piespēlēt 2-jam, sevišķi tad, kad aizsargājošās ko-

mandas pirmās rindas spēlētāji viens otram ļoti tuvi, tā

kā 4-jam un 5-jam neiespējami tikt tiem garām. 2-ais,
saņemot piespēli, var izdevīgi to piespēlēt uz sodlīniju

izskrējušām 3-jam.
Cits variants būtu, ja 4-ais vai 5-ais piespēlētu zem

groza izkrējušam 1-jam gadījumā, ja 3-jam uz soda līniju
sekotu viņa joslas sedzējs.
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Variācijas jāpielieto sevišķi tad, ja pretinieks maina

aizsargāšanās taktiku un sāk spēlēt pēc sistēmas: cilvēks

sedz cilvēku.

Beidzot jāpiezīmē, ka 4-jam un 5-jam vienmēr jāuz-
manās, lai, tikko pretinieki novirzījušies vienā laukuma

malā, viņi brīvi varētu izskriet zem groza.

(2.) Uzbrukuma treniņš.

t. pakāpe.

192. 1-ais, 4-ais un 5-tais, saķerot no dēļa atlēkušo

bumbu, pārnes to pāri viduslīnijai un 1-ais, 2-ais un 3-ais

novietojas viņiem norādītās vietās (zīm. 63.).

2. pakāpe.
Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais un 5-ais sav-

starpēji piespēlē viens otram. 3-ais gaida mirkli, kad 4-ais

ķers bumbu, tad izskrien uz sodalīniju, saņemot piespēli
no 4-tā, apstājas, pagriežas un met grozā (zīm. 64.).

3. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais nepiespēlē

3-jam, bet 1-jam vai 2-jam, kas met grozā (zīm. 65.).
3-ais skrien pretējās sānlīnijas virzienā (zīm. 66).

4. pakāpē.
Sākums tas pats, kasi. pakāpē. 4-ais piespēlē 2-jam,

kas savukārt piespēlē uz sodalīnijas izskrējušām 3-jam,

pēdējais apstājas, pagriežas un met grozā.

5. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais piespēlē uz

sodalīnijas izskrējušām 3-jam. Pēdējais apstājas, apgrie-

žas, izpilda māņu metienu un piespēlē 2-jam vai 3-jam,
kas met grozā.

6. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. 4-ais piespēlē 3-jam

uz sodalīnijas, 3-ais spēlē atpakaļ 4-jam un skrien atpakaļ
uz pretējo sānlīniju. 2-ais novietojas laukuma stūrī un no

turienes izskrien uz sodalīniju, tikko 5-ais saņem bumbu

(zīm. 66.), v. t. t.
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7. pakāpe.

Visas augšā minētās pakāpes māca pretzonu aiz-

sardzības sistēmu.

3. Zonu aizsargāšanšs sistemas prasības.

193. Zonu aizsargāšanās salaušana prasa ātras un

saskaņotas piespēles no krūtīm un jostas vietas un pie-

spēles ar atsitienu pret grīdu; tālos metienus un metie-

nus pagriezienā; veiklas māņu kustības, spēles stāvokļu

īsto novērtējumu un to izmantošanu.

b. Izlaušanās aizsardzībai, kur spēlē cilvēks pret cilvēku.

194. Aizsargāšanās sistēmai, kur spēlē cilvēks pret

cilvēku, ir dažādi veidi. Pret katru no šiem veidiem jā-
lieto savādāks uzbrukums. Šeit minēti parastākie caur-

laušanās gadījumi.

1. Aizsargājošā komanda sagaida pretinieku tā laukumā

aiz vidus līnijas.

195. Zināmu iemeslu dēļ aizsardzība var sagaidīt
uzbrukumu tikai pretinieka laukuma, jo pretiniekiem jeb

uzbrucējiem tā kā tā 10 sek. laikā jāpārnes bumbu pāri
centram aizsargu rindās.

Mirklī, kad bumba pārnāk centra līnijai, sākas aiz-

sargu darbība, pie kam aizsargi darbojas pēc aizsardzības

sistēmas cilvēks pret cilvēku

Uzbrukuma plāns jāpieskaņo aizsardzības technikai

un taktikai.

(1) Igaunijas valsts komandas uzbrukums*).

a. Uzbrukuma pamatprincipi.

196. Aizsargi sedz uzbrucējus ne visai cieši, t;i Iļ
uzbrucējiem iespējams paiet garam aizsargiem, pie kam

zināms uzbrucējs rada zem sava groza savam līdzspēlē-
tājam tukšu vietu, kā to rāda zīm. 67.

*) Šo uzbrukumupielietoja Igaunijas valstskomanda Igaunijas-
Latvijas valstssācīkstē 1929. g. decembrī, uzvarot latviešus ar 20 p

starpību.
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Pieņemsim, kā pretinieks gaida uzbrukumu aiz vi-

duslīnijas un ka 4-ais un 5-ais pārnes bumbu pāri vi-

duslīnijai.

1-ais, 2-ais un 3-ais novietojas norādītās vietās.

Pēc tam viņu kustība līdzinājās trijstūrim.

Zīm. 67.

Tikko 4-ais un 5-ais pārnākuši viduslīnijai, 2-ais

skrien pa diagonāli pāri laukumam pretējās sānulīnijas
virzienā. Viua sedzējs seko, atstājot zem groza tukšu vietu.

Mirkli vēlāk 3-ais skrien 2-rā vietā. Arī viņš ar to

rada tukšu vietu zem groza savam līdzspēlētājam.

4-ais vai 5-ais var piespēlēt 3-jam vai 1-jam atkārībā

no tā, kas ir izdevīgākā mešanas stāvoklī. 4-ais vai 5-ais

var piespēlēt arī 2-jam uz sodlīnijas. 2-ais ķer, pagriežas
un met grozā.

Ja 3-ais, 2-ais vai 1-ais ķerot, ir nosegti, bumbu var

piespēlēt zem groza izskrējušām 4-jam vai 5-jam.

Ja arī tas neiespējami, bumbu piespēlē atkal 4-jam
vai 5-jam, 1-ais, 2-ais novietojas viņiem norādītās vietās,
un uzbrukumu ievada no jauna.



119

b. Uzbrukuma treniņš.

1. pakāpe.

197. 4-ais un 5-ais ar driblu pārnes bumbu viduslīni-

jai; 1-ais, 2-ais un 3-ais skrien savā laukumā viņiem norādī-

tās vietās.

2. pakāpe.
Tas pats, kas 1. pakāpē. Mirklī, kad 4-ais un 5-ais

pārnākuši viduslīni-jais, 2-ais skrien 1-mā vietā. Mirkli

vēlāk 3-ais skrien 2-rā vietā un tad 1-ais skrien 3 ifi

vietā v. t. t. 4-ais vai 5-ais piespēlē gan vienam gan

otram skrējējam.

3. pakāpe.

Tas pats, kas 2. pakāpē. 1-ais, 2-ais un 3-ais sedz

pretiniekus pēc aizsardzības sistēmas cilvēks pret cilvēku.

4. pakāpe.

Tas pats, kas 3. pakāpē. Arī 4-ais un 5-ais sedz

pretiniekus.

5. pakāpe.

Parastā spēle starp divām komandām. 4-ais un 5-ais,

saķerot bumbu, pārnes to viduslīnijai. 1-ais, 2-ais un

3-ais ātri novietojas viņiem paredzētās vietās. 4-ais vai

5-ais, nogaidot izdevīgu mirkli, piespēlē 1-jam, 2-jam vai

3-jam, pie kam 4-ais un 5-ais vienmēr sagatavoti izskriet

zem sava groza saņemt piespēli no saviem līdzspēlētājiem
un tad mest grozā.

Uzbrukuma prasības.

198. Atra atraušanās, metieni skrējienā un no dribla.

Precīzas un ātras piespēles skrējienā. Veiklas māņu
kustības.

(2.) USA olimpiskās komandas uzbrukums*).

Uzbrukuma principi.

199. Ja aizsargi cieši sedz uzbrucējus, aizsargiem
iespējams izlauzties cauri ar bloķēšanu un segšanu.

*) Aprakstīto spēli USA olimpiskā komanda pielietoja Breline.
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200. Pieņemsim, ka (68. zīm.) 4-ais un 5-ais bumbu

pārnes viduslīnijai ar driblu vai piespēli, un ka 1-ais,
2-ais un 3-ais novietojas viņiem paredzētās vietās.

Zīm. 68.

Tagad 4-ais vai 5-ais piespēlē 1-jam, 1-mā uz augšu
izstieptās rokās un pats seko piespēlei. 2-ais skrien 5-jam,
mazliet vēlāk 1-jam garam.

Tā 5-tā (4-tā), kā arī 2-ā uzdevums ar ātru spurtu
tikt pretiniekam priekšā, saņemt bumbu no 1-mā un ar

ātru driblu sasniegt grozu, lai mestu no tuvuma

2-ais sāk skriet vēlāk kā 5-ais divu iemeslu dēļ.
Pirmais iemesls, lai 2-ais un 5-ais savstarpēji nesadurtos

un otrais iemesls, ja gadījumā caurlaušanās 5-jam neiz-

dotos, to dara 2-ais.

1-ais var piespēlēt 3-jam vai 2-jam, var pagriezties

un ar driblu noiet līdz grozam, lai mestu no tuvienes,
var arī tūlīt mest grozā (p. 84. un 89).

Ja šie paņēmieni nepadodas, 1-ais piespēlē bumbu

atpakaļ 4-jam vai 5-jam un minētā saspēlēšanās sākas

no gala.
4-ais vai 5-ais, ja tie brīvi, izpilda tālos metienus

grozā. Tad 1-ais, 2-ais un 3-ais cenšas saķert no dēļa
atlēkušo bumbu.

Min. uzbrukumam ir dažādas variācijas, bet tās var

izpildīt tikai uz normāla platuma laukuma.
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Iztirzāšu šeit dažas variācijas.

Pieņemsim, ka zīm. 69. 5-ais piespēlē 3-jam. 3-jam
tad ir divas iespējas: vai nu piespēlēt 1-jam un pašam
sekot piespēlei, saņemot piespēli atpakaļ no 1-mā, vai

piespēlēt 5-jam, kas būtū sekojis savai piespēlei.

Zīm. 69.

Gadījumā, ja piespēli saņem 1-ais, 2-ais skrien mirkli

vēlāk kā 3-ais 1-jam garam piespēles saņemšanai, ja 1-ais

nav varējis piespēlēt 3-jam.
1-ais var piespēlēt 3-jam vai 2-jam, pagriezties un

ar driblu iet uz priekšu, lai sasniegtu iespēju tuvam me-

tienam grozā vai tūlīt mest grozā (p. 84. un 89.).
Ja šis paņēmiens neizdodas, 3-ais vai 1-ais piespēlē

bumbu atpakaļ 4-jam, pārējie novietojas tiem norādītās

vietās un spēle sākas no jauna.
Zīm. 70. parādīts vēl viens variants. Pieņemsim,

ka 5-ais piespēlē 3-jam, 3-ais nepiespēlē 1-jam, bet pretim

skrejošam 2-jam un pats seko piespēlei. 2-ais saķer bumbu,

apstājas, pagriežas un piespēlē atpakaļ 3-jam.
3-ais saķerot bumbu, iet ar driblu, lai mestu grozā

no tuvienes Ja viņu ceļā kavē pretinieks, viņš apstājas,

pagriežas un piespēlē bumbu 1-jam.

1-ais, saņemot bumbu, iet ar briblu, lai mestu no

tuvienes grozā vai piespēlē 2-jam vai 3-jam.
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3-ais, gadījuma, ja 2-ais nosegts, piespēle bumbu zem-

groza izskrējušām 5-jam.
Sis"uzbrukums dibinās uz uzbrucēju straujo krustot

šanos laukuma vidū, kā sekas — aizsargi nespēj izseko,
savam pretiniekam. Uzbrucējs, redzot, ka viņš nenosegts
iet ar driblu, lai mestu grozā no tuvienes.

Zīm. 70.

Zīm. 71. rādīts 8U uzbrukuma variants,

gadījumā, ja pretinieks pielieto aizsargāšanās sistēmu

cilvēks pret cilvēku.

4-ais nepiespēlē uz sodlīnijas izskrējušām 3-jarn

(zīm. 64.), bet 2-jam un pats seko piespēlei. 2-jam ir

divas iespējas, viņš var piespēlēt uz sodalīniju izskrējušām

3-jam vai viņam garam ejošam 4-jam. 3-ais piespēlē zem

groza izskrējušām 4-jam

Uzbrukuma treniņš

1. pakāpe.
201. 4-ais un 5-ais pārnes bumbu no pretinieka

laukuma savā laukumā. 1-ais, 2-ais un 3-ais novietojas

viņiem norādītās vietās.

2. pakāpe.
Sākums tas pats, kas 1. pakāpē. Pretinieki sedz

4-to un 5-to. 4-ais un 5-ais, pārejot viduslīniju, piespēlē
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Zīm. 71.

viens otram, cenšoties visu laiku novietoties starp savu

grozu un pretinieku
Kad paņēmiens padodas un apiets pretinieks, 4-ais

(5-ais) piespēlē bumbu 1-jam, sekojot piespēlei.
4-jam un 5-jam dotas dažādas iespējas tikt garam

saviem sedzējiem: pieņemsim, ka 5-tā pretinieks cieši

kavē viņu. Tad 5-ais var tikt garam savam pretiniekam,

Zīm. 72.
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piespēlējot 1-jam un pats ātri sekojot savai piespēlei.
Ar minēto paņēmienu 5-ais var tikt priekšā savam preti-
niekam tādēļ, ka pretiniekam, pirms sekošanas, jāapgrie-
žas, un grieziens prasa laiku (zīm. 72-a).

Ja 5-to cieši kavē, viņš spiests, bumbu sargājot, pa-

griezt pretiniekam muguru, mānot pretinieku uz vienu

pusi, un ar driblu paiet tam garam, tad viņš piespēlē
1- jam un pats seko piespēlei (zīm 72-b).

Pieņemsim, ka pretinieki cieši sedz uzbrucējus, 1,
2- 3 m atstatumā, tad 5-ais var skriet savam pretiniekam

priekšā, lai saņemtu piespēli no 4-tā, ar bumbas vienu

atsitienu pret grīdu, paiet pretiniekam garam, piespēlējot

1-jam un pats sekot piespēlei (zīm. 72-d).
Ja pretinieki pielieto tīro cilvēks pret cilvēku aiz-

sardzības sistēmu, kur katrs aizsargs sedz viņam nozīmēto

pretinieku, no pretinieka var atbrīvoties dažādos veidos

Zīm. 73.

Ja pretinieki sedz cieši, 5-ais piespēlē 4-jam, sekojot

piespēlei un izskrienot 4-jam uz priekšu garam. 4-ais

piespēlē bumbu 5-jam, kas ar īsu driblu aiziet 4-tam se-

dzējam garam, piespēlē 1-jam un seko piespēlei. 5-tā

pretinieks nespēj sekot 1-jam, jo viņam priekšā atrodas

bloks, ko izveido 4-ais un viņa pretinieks (zīm. 73-a).
Ja pretinieki sedz no tālienes, 4-ais pieskrien savam

pretiniekam klāt un saņem piespēli no 5-tā, novietojot
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savu ķermeni starp bumba un pretinieku. 5-ais, piespē-

lei, saņem piespēli atpakaļ no 4-tā, ar īsu driblu paiet

garam 4-tā sedzējam, piespēlē ,1-jam un seko piespēlei.
5-tā sedzējs atduras pret bloku, ko izveido 4-ais un tā

sedzējs (zīm. 73-b).
Pret tīro cilvēks pret cilvēku aizsargāšanās sistēmu

var pielietot arī segšanu.
5-ais, piespēlējot 4-jam, pats seko piespēlei, bet ne-

skrien 4-jam garam un uz mirkli apstājas pēdējā sedzēja

priekšā. Mirklī, kad 4-tā pretinieks nosegts, 4-ais ar driblu

aiziet 5-jam aizmugurē, piespēlē 1-jam un pats seko pie-
spēlei (zīm. 74.)

Zīm. 74.

3 pakāpe.

Sākums tas pats, kas 2. pakāpē. Pieņemsim, ka 5-ais

atbrīvojas no pretinieka. Viņš tad piespēlē 1-jam un pats
seko piespēlei. Mirkli vēlāk 2-ais izskrien uz priekšu

1-jam garam, viņam norādītā virzienā (zīm. 68 ).
1-ais var rīkoties sekoši:

Viņš var pagriezties un ar driblu iet uz grozu, lai

mestu no tuvuma.

Viņš var mest grozā tūlīt fp. 84. un 89 ).

Viņš var piespēlēt 1-jam vai 2-jam.
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To pašu treniņu var izpildīt no spēles laukuma otras

puses, kad 4-ais piespēlē 1-jam v. t. t.

4. pakāpe.

Tas pats, kas 3. pakāpē. Pretinieki sedz 1-mo, 2-ro

un 3-šo.

5. pakāpe.

Tas pats, kas 2. pakāpē. Pieņemsim, ka 5-jam ir

bumba (zīm. 69.) Viņš piespēlē 3-jam, sekojot piespēlei.
3- jam divas iespējas. Viņš piespēlē 1-jam un pats seko pie-

spēlei, izskrienot uz priekšu 1-jam garam vai piespēlē 5-jam.
1-ais var pagriezties un driblēt uz grozu, lai mestu,

mest tūlīt grozā vai piespēlēt 3-jam vai 2-jam. 5-ais, sa-

ņemot piespēli, iet ar dribluuz grozu, laimestu no tuvuma.

Tas pats treniņš jāizved arī no laukuma otras puses,
kad 4-ais piespēlē 2-jam v. t. t.

6. pakāpe.

Tas pats, kas 5. pakāpē Pretinieki sedz 1-mo, 2-ro

un 3-šo.

7. pakāpe.

Sākums tas pats, kas 2. pakāpē. Pieņemsim, ka

5-jam ir bumba (zīm. 70.). 5-ais piespēlē 2-jam, seko

piespēlei, saņem piespēli atpakaļ no 2-rā un driblē, lai

mestu grozā no tuvuma.

Nākošo reizi 5-ais nedriblē, lai izpildītu tuvo me-

tienu grozā, bet piespēlē 1-jam, kas iet ar driblu, laimestu

grozā no tuvuma.

Tas pats treniņš, tikai no laukuma otrās malas, kad

4-ais piespēlē 2-jam v. t. t.

8. pakāpe.

Tas pats, kas 7. pakāpē. Pretinieki sedz 1-mo, 2-ro

un 3-šo.

9. pakāpe.

Uzbrukums jāizpilda, pielietojot pēc kārtas visas

augšā min. iespējas. Katru reizi, kad uzbrukums aizka-

vēts, bumba jāspēlē atpakaļ 4-jam vai 5-jam, 1-jam, 2-jam
un 3-jam jānostājas viņiem paredzētās vietās, un atkal

jāsāk jauns uzbrukums.
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(3.) Oregona universitātes uzbrukums*).

Uzbrukuma pamatprincipi.

202. Uzbrukums, lai izlaustos cauri aizsargāšanās
sistēmai, cilvēks pret cilvēku, kur bloķēšana mainas ar

driblu, ar piespēlēm un veiklām māņu kustībām, parādīts
sekošos zīmējumos.

Zīm. 75. spēlētāji atrodas viņiem nozīmētās vietās

pēc tam, kad 1-ais, 4-ais uu 5-ais bumbu pārnesuši pāri

viduslīnijai.
Katram spēlētājam norādīti noteikti uzdevumi. Krei-

sajam uzbrucējam 2-jam un labajam 3-jam jāprot mest

grozā no laukuma stūriem; izpildīt maņu metienu un ar

driblu iet tuvu grozam, lai mestu no tuvuma.

Zīm. 75.

Jāizpilda māņu metiens ar sekojošu māņu kustību

vienā un driblu otrā virzienā, lai mestu no tuvienes.

Jāizdara māņu metiens un pārsviežot bumbu pāri

pretiniekam, izpildīt āķa metienu grozā.
Izvest paredzētās spēles taktiku.

Pārvaldīt no dēļa atlēkušās bumbas v. t. t.

*) Augšā min. uzbrukumu ar labām sekmēm pielieto USA

Oregona lauksaimniecības universitāte, trenera Hagera vadībā.
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Aizsargiem 4-jam un 5-jam un centram jāprot:
tālie metieni;
mest skrējienā no sodlīnijas, gan ar vienu, gan ar

abām rokām;
ātri apstāties uz sodlīnijas;

izpildīt māņu sviedienus no sodlīnijas un ātri pie-

spēlēt uzbrucējiem;

izpildīt māņu piespēles uz labo (kreiso) un driblēt

uz kreiso (labo);

gadījumā, ja viņiem nav bumbas, izpildīt māņu ku-

stības uz labo (kreiso) un atrauties uz kreiso (labo), lai

saņemtu piespēli no saviem līdzspēlētājiem;

pārmaiņus izpildīt piespēles, metienus un driblu;

izpalīdzēt viens otram;
ātri apstāties driblā v. t. t.

Šī uzbrukuma dažādie varianti paradīti zīmējumos.

lesācējiem jāmācas augstākais divi spēles varianti,

piedzīvojušiem vairāk, atkarībā no viņu spējām.

Zīm. 76.

Zīm. 75. uzbrukums koncentrējas ap centra spēlētāju

un dibinās uz bloķēšanu un tukšo vietu radīšanu.

1-ais piespēlē pretim skrejošam 3-jam un skrien

4-jam garam, vietā, ko atbrīvojis 2-ais.
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Kad 3-ais saķēris bumbu, viņš piespēlē pretim iz-

skrējušām 4-jam, kas apstājies ceļā 1-mā sedzējam, viņu
uz mirkli aizsedzot.

Zīm. 77.

4-ais piespēlē 1-jam, kas driblē, lai izpildītu tuvo

metienu groza.

Zīm. 76. uzbrukums koncentrējas ap 4-to aizsargu.
4-ais piespēlē pretim skrejošam 3-jam un pats seko piespēlei.

3-ais saķer bumbu, pagriežas un driblē, lai izpildītu
tuvo metienu grozā.

Zīm. 76. uzbrukums koncentrējas ap 4-to aizsargu.
4-ais piespēlē pretim skrejošam 3-jam un pats seko piespēlei.

3-ais saķer bumbu, pagriežas un driblē, lai izpildītu
tuvu metienu grozā. Ja šajā darbībā viņu kavē pretinieks,

viņš apstājas, pagriežas un piespēlē aiz muguras skrejo-
šam 4-jam, kas savukārt cenšas driblēt, lai varētu izpildīt
tuvu metienu grozā.

Tāpat zīm. 77. uzbrukums koncentrējas ap kreiso

aizsargu. Piespēlei šoreiz pretim skrien 2-ais 4-ais, pie-

spēlējot viņam, seko piespēlei. 2-ais, ķerot, cenšas driblēt,
lai izpildītu tuvu metienu grozā. Ja viņu šajā darbībā

kavē pretinieks, viņš apstājas, pagriežas un piespēlē groza

virzienā izskrējušām 4-jam, kas ar driblu nonāk pie groza,
lai mestu no tuvuma.



130

Zīm. 78. uzbrukums koncentrējas ap labo uzbrucēju.
1-ais ar driblu iet groza virzienā. Ja viņu šajā darbībā

kavē pretinieks, viņš apstājas, pagriežas un piespēlē groza

virzienā izskrējušām 5-jam, kas savukārt pēc dribla iz-

pilda tuvu metienu grozā.

Zīm. 79.

79. zīm. ir 78. zīm. atzīmētā uzbrukuma turpinājums.
5-ais, kuru kavē, driblē, apstājas, pagriežas un piespēlē
aiz muguras skrejošam 4-jam, kas savukārt ar driblu

cenšas nokļūt pie groza, lai izpildītu tuvu metienu.
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Zīm. 80.

Zīm. 80. uzbrukums koncentrējas ap uzbrucējiem.
4-ais driblē groza virzienā, un viņu kavē pretinieks.

4-ais apstājas, pagriežas un piespēlē aizmugurē izskrēju-
šām 3-jam, kas savukārt cenšas driblēt, lai izpildītu tuvu

metienu grozā. Ja arī 3-šo pretinieks kavē, pēdējais ap-

stājas, pagriežas un piespēlē groza virzienā skrejošam

2-jam 2-ais dara to pašu, ko 4-ais un 3-ais.

Uzbrukuma treniņš.

203. Katram spēlētājam jāizskaidro viņa uzdevums,

tāpat spēlētājiem jāpiesavinās šīs spēles veiklības paņē-
mieni. Jāmāca arī viens uzbrukuma veids pēc otra, pie
kam uzbrucējus sākumā kavē viens, tad divi, trīs, četri

un beidzot pieci pretinieki.

(4.) Luwella ģimnazijas uzbrukums*).

Uzbrukuma pamatprincipi.

204. Ši uzbrukumaīpatnības paskaidrotas turpmākos
zīmējumos.

Pieņemsim, kā zīm. 81. 1-ais, 4-ais un 5-ais bumbu

pārnes viduslīnijai, un pa to laiku pārējie uzbrucēji no-

vietojas viņiem paredzētās vietās.

*) Augšā min uzbrukumu trenē Hen Neffs Luvvella ģimnāzijas
komandā San-Francisko.
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1-ais piespēlē pretim skrejošam 5-jam un uz mirkli

aizsedz pēdējā sedzēju. Mirklī, kad 5-tā sedzējs nosegts,
5-ais ar driblu iet groza virzienā, lai izpildītu tuvumetienu.

Gadījumā, ja min. paņēmiens nepadodas un 5-tā

sedzējs atsvabinās no 1-mā segšanas, 5-ais piespēlē uz

laukuma vidu skrejošam 4-jam, pats skrien 2-rā vietā.

2-ais skrien 4-tā vietā.

4-ais saņēmis piespēli, pagriežas virzienā, no kurienes

nācis, un uzbrukums sākas pretējā virzienā.

Zīm. 81.

3-ais un 1-ais apmainās vietām.

Zīm. 82. uzbrukums raisās pretējā virzienā. 4-ais

piespēlē pretim skrejošam 2-jam un nosedz pēdējā sedzēju.
2-ais mirklī, kad viņa sedzējs nosegts, driblē virzienā uz

g
1

zu, lai izpildītu tuvu metienu. Ja šis paņēmiens ne-

neizdodas, jo 2-rā sedzējs var atbrīvoties no sedzēja un

pats segt pēdējo, 2-ais piespēlē bumbu uz viduslīniju

skrejošam 3-jam, kas pagriežas virzienā, no kura nācis

Tagad 3-ais atrodas laukuma vidū, 4-ais un 2-ais

laukuma stūros un 5-ais un 1-ais pie sānulīnijām (zīm. 83.).

Uzbrukums sākas, kā tas rādīts 81. zīm.

Uzbrukuma treniņš.

205. Uzbrukums jāmāca paņēmienos, kā tas rādīts

zīmējumos. Sākumā uzbrukumu kavē viens, tad divi,
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Zīm. 82.

trīs, četri un beidzot pieci pretinieki. Uzbrukumam jābūt

neatlaidīgam, cenšoties izlausties gan no vienas, gan no

otras puses.
206. Pieņemsim, ka pretinieki k»vē4-to un 5-totik veikli,

ka pēdējie lOsek.laikā nepaspēj bumbupārspēlēt viduslīnijai.
Lai izsargātos no noteikumu pārkāpšanas, 84. zīm.

5-a:s piespēlē bumbu pāri pretinieku galvām 3-jam. 3-ais

piespēlē 1-jam, 2-ais skrien 4-tā sedzēja virzienā un uz mirkli

to nosedz Tajā pašā mirklī 4-ais saņempiespēli no 1-mā un

piespēlē zem groza.

Zīm. 83.
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Zīm. 85. paskaidro p. 206. gadījuma atrā varianta

atrisinājumu. 4-ais piespēlē 2-jam, tajā pašā laikā 1-ais

sedz 3-šā sedzēju un 3-ais izskrien zem groza piespēles

saņemšanai no 2-rā.

(5.) Nebraskas universitātes vai Kanadas olimpiskās
komandas uzbrukums*).

a. Uzbrukuma pamatprincipi.

207. Minētais uzbrukums saistīts ar bloķēšanas un

segšanas dažādiem apvienojumiem.

Zīm. 84.

Pieņemsim, ka 86. zīm. 1-ais, 4-ais un 5-ais pārnesa
bumbu viduslīnijai, un ka visi spēlētāji atradās viņiem
nozīmētās vietās.

Pamatprincips piespēlēt bumbu brīvam līdzspēlētā-

jam un gadījumā, ja viņu nekavē, viņš var mest grozā.
Ja zem groza esošais aizsargs tuvojas, lai kavētu uzbru-

cēju, jāpiespēlē zem groza no aizsarga atbrīvotājā joslā

ieskrējušam līdzspēlētājam.

*) Augšā min. uzbrukumu pielietoja Nebraskas universitātes

un Kanādas olimpiskā komandaBerlinesolimpiādē 1936. g. V. H. Brovna

vadībā.
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Zīm. 85.

Katram spēlētājam noteikts uzdevums un uzbrukuma

panākumi atkarājas no šo uzdevumu izvešanas.

Tam uzbrucējam, kam ir bumba, jācenšas mest grozā,
bet bez tam viņam vēl ir dažādas iespējas:

Zīm. 86.
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Viņš var piespēlēt groza virzienā izskrējušām līdz-

spēlētājam ;

viņš var izpildīt māņu metienu pirms piespēles vai

metiena grozā;
viņš var izpildīt māņu piespēli groza virzienā izskrē-

jušām līdzspēlētājam, pirms viņš met vai izpilda driblu;
viņš var izpildīt māņu metienu, tad piespēlēt vai

driblēt, lai mestu grozā no tuvienes, vai izpildīt māņu
driblu pirms metiena vai piespēles;

viņš var lēni driblējot iet groza virzienā un piespēlēt
savam līdzspēlētājam, tikko viņam rodas iespēja;

viņš var uz mirkli nosegt pretinieku tā, ka uzbrū-

košais līdzspēlētājs var mest grozā pāri viņa un pretinieka

galvām;

viņš var driblēt, apstāties, pagriezties un piespēlēt

atpakaļ.
Piespēlētājam ir sekošas iespējas:

pēc piespēles viņš var apstāties un atrauties citā

virzienā, saņemot piespēli atpakaļ no līdzspēlētāja, kam

piespēlējis;

viņš var cieši nosegt pretinieku, cenšoties panākt to

pašu, ko iepriekš. Ķermenis pirms piespēles jānovieto

starp bumbu un pretinieku. Ja tas neizdodas, tas nozīmē,

ja pretinieks, neraugoties uz visu, paliek starp viņu un

grozu, uzbrucējam jāatraujas pretējās sānlīnijas virzienā,
vai jāapmainās vietām ar savu līdzspēlētāju, vai arī jāpa-

griežas atpakaļ savā vietā;

ja pretinieks viņu sedz no tālienes, viņš var mest

grozā;
viņš var nosegt pretinieku tā, ka līdzspēlētājs var

mest grozā pāri viņam un pretiniekam.
Tāda spēlētāja iespējas, kam nav bumbas:

ja viņš kustas sānlīnijas virzienā, viņš var mainīt

skrējiena virzienu un izskriet zem groza piespēles saņem-

šanai. Gadījumā, ja pretinieks viņu kavē no tālienes,

viņš var izpildīt tālo metienu grozā;

viņš var aizmānīt sem groza esošo pretinieku, skrie-

.not sānlīnijas virzienā;
viņš var ieskriet līdzspēlētāja vietā, ja pēdējais iz-

skrējis zem groza;

ķerot bumbu, viņam ķermenis jānovieto starp bumbu

un pretinieku;
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visu uzbrukuma laiku spēlētāji nepārtraukti māna,

piespēlē, atraujas un met, tas nozīmē, spēlētāji un bumba

atrodas pastāvīgā kustībā.

Ir dažādas iespējas izlausties cauri Nepadodas viena,

izmēģina otru, trešo v. t. t.

Zemāk aprakstītos uzbrukumuskatrs spēlētājs izraisa

ar savu uzņēmību un spējām, pie kam ar katru gadu
caurlaušanās iespējas pagrUtinajas un top interesantākas.

Pieņemsim, ka zīm. 68. 1-ais, 4-ais un 5-ais pārnesa
bumbu viduslīnijai un uzbrucēji novietojas viņiem pare-

dzētās vietās.

2-ais un 3-ais — uzbrucēji — kam ļoti labi jāķer
arī tad, ja viņus cieši sedz. Viņiem ātri jāaptver, kad

mest, piespēlēt un nosegt sava līdzspēlētāja pretinieku.

Viņiem labi jāpārvalda no dēļa atlekušās bumbas. Viņiem
labi jāprot mānīt un pareizi novērtēt spēlē radušos stāvokļus.

4-ais un 5-ais — aizsargi — spēlētāji, kam ātri jā-

izšķiras, jābūt agresiviem, labiem piespēlētājiem, labiem

tālo metienu izpildītājiem un ar augstām piemērošanās
spējām. Tā kā viņi ir uzbrukuma ievadītāji, viņiem pa-
reizi jānovērtē spēles stāvoklis, lai zinātu, kam piespēlēt.
Aizsardzībā viņiem jāprot apturēt pretinieka ātrais

uzbrukums.

1-jam — centra spēlētājam — jābūt labam piespē-

lētajam. Viņam jābūt komandas dabīgam vadītājam.
Vienmēr jārunā, jādrošina un jāvada komanda. Viņam

jāprot ātri izskriet zem groza, labi driblēt un izpildīt
tālos metienus. Parasti viņš ir komandas mazākais spē-

lētājs un ātrākais spēlētājs, labākais piespēlētājs un

driblētājs.

Spēlētāji pirms uzbrukuma apmainās vietām tā, lai

pretinieki ar vienādām spējām spēlētu viens otram pretim.
Ja spēlē tīro cilvēks pret cilvēku aizsardzības sistēmu,
tad aizsargi atstāj savas vietas zem groza un novietojas
netālu no sānu- un viduslīnijas (zīm. 86.).

87 zīm. 5-ais piespēlē pretim skrejošam 3-jam. Pē-

dējais novieto savu ķermeni starp bumbu un pretinieku.

5-ais, sekodams piespēlei, saņem to atpakaļ no 3-šā un

iet ar driblu groza virzienā, lai izpildītu tuvu metienu.

2-ais un 5-ais, ja metiens neizdodas, cenšas saķert no

dēja atlēkušo bumbu, turpretim 1-ais, 4-ais un 3-ais sa-

gatavojušies iet aizsardzībā, ja tas nepieciešami.
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Zīm. 87.

88. zīm. sākums tāds pats kā 87. zīm. 5-tā pretinieks
nojauzdams 5-tā darbību, paliek starp grozu un 5-to, aiz-

kavējot ar to 5-tā izskrējienu zem groza.

3-ais to redzēdams, nepiespēlē 5 jam. Sī rīcība ir

signāls 5-jam. 5-ais tagad skrien 3-šā pretiniekam priekšā,
pēdējo uz mirkli sedzot, 3-ais mirklī, kad 5-ais nosedzis

viņa pretinieku, ar driblu aiz 5-tā muguras iet uz grozu,

lai izpildītu metienu.

Zīm.88.
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Zīm. 89.

5-ais un 2-ais ķer no dēļa atlēkušo bumbu, 1-ais,
3-ais un 4-ais sagatavojušies iet aizsardzībā, ja tas kļūtu

nepieciešami.
Zīm. 89. sākūms tāds pats kā zīm. 88.

3-šā pretinieks, nojauzdams uzbrukuma paņēmienu,

atkāpjas vienu soli, lai izsargātos no segšanas, atraujas
zem groza, lai kavētu 3-šo. 3-ais, to redzēdams, piespēlē

1-jam un skrienot šķērsam pāri laukumam uz mirkli no-

Zīm. 90.
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Zīm. 91.

sedz 2-rā pretinieku. Tajā pašā mirklī 2-ais ātri izskrien

zem groza, lai saņemtu piespēli no 1-mā.

2-ais un 3-ais ķer no dēļa atlēkušo bumbu. 1-ais,
4-ais un 5-ais sagatavojušies iet aizsardzībā, ja tas kļūtu

nepieciešami.
Zīm. 90. līdzīgs iepriekšējiem. 3-ais, ķerdams bumbu

un redzēdams, ka viņu un 5-tā pretinieks viņus sedz lie-

lākā attālumā, driblē groza virzienā, turpretim 5-ais iz-

Zīm. 92,
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veido aizsegu, pār kuru 3-ais met grozā. Ja gadījumā
viens no aizsargiem laužas šai aizsegai cauri, 3-ais pa-

griežas un piespēlē atpakaļ 5-jam.
Nākošos zīmējumos rādīts, kā uzbrukums laužas

cauri aizsargu serdei

Zīm. 91. 5-ais nepiespēlē 3-jam, bet 1-jam un pats
izskrien pāri laukumam pie groza. 1-ais piespēlē atpakaļ

5-jam un pēdējais ar driblu iet groza virzienā, lai izpildītu
metienu no tuvienes.

Ja viņu ceļā kavē 2-rā vai trešā pretinieks, viņš

piespēlē brīvam līdzspēlētājam. 2-ais un 3-ais cenšas sa-

ķert no dēļa atlēkušo bumbu; 1-ais, 4-ais un 5-ais, saga-

tavojušies atiet aizsardzībā, ja tas kļūtu nepieciešami.
Zīm 92. Sākums tāds pats kā zīm. 91., bet 5-tā

pretinieks, nojauzdams 5-tā nodomu, sedz viņu no tālienes,
aizkavēdams viņu no izraušanās zem groza.

1-ais, to redzēdams, nepiespēlē 5-jam, bet piespēlē

pretim skrejošam 3-jam. 5-ais redzēdams, ka viņam ne-

piespēlēs, skrien 2-rā sedzējam priekšā, viņu uz mirkli

nosedzot. Tajā pašā mirklī 2-ais izskrien zem groza, sa-

ņem no 3-šā piespēli un met grozā. 2-ais un 3-ais cenšas

saķert no dēļa atlēkušo bumbu 1-ais, 4-ais un 5-ais sa-

gatavojušies iet aizsardzībā, ja tas būtu vajadzīgs.

Uzbrukuma treniņš.

208. Uzbrukums jāmācas pēc pakāpēm, zīmējumu
kārtībā Pēc tam jāmācas pakāpju apvienojumi un tad

viss kopā.

Pakāpeniski jāstāda pretim aizsargi, sākumā viens,

tad divi, trīs, četri un beidzot pieci.

2. Aizsargājošā komanda cieši sedz uzbrucējus pa

visu laukumu.

209. Augšā minēto aizsardzību pielieto tad, ja uz-

brucēji cenšas vilcināt laiku; vai zināms, ka uzbrucēji

nav pieraduši, ka viņu sedz pretinieka lauķumā; vai uz-

brucēji ir labi metēji no tālienes, ar vienu vārdu sakot,

aizsargi grib uzbrukumu iznīcināt jau viņa sākumā.

Tādos gadījumos uzbrucējiem jāstāv tālu vienam no

otra, lai viens aizsargs nevarētu segt divus pretiniekus.

Uzbrucējiem jācenšas atbrīvoties no saviem pretinie-

kiem, kā tas rādīts zīmējumā 72., 73. un 74.
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Ja kādam uzbrucējam neizdodas minētais paņēmiens,
viņš driblē groza virzienā. Ja viņu kavē kāds no līdz-

spēlētāju sedzējiem, driblētājs piespēlē brīvajam līdz-

spēlētājam.

C. Uzbrukums, ievadot bumbu spēlā no centra.

210. Tā kā pēc jauniem noteikumiem centra

bumbu ievada spēlē ļoti reti, tad šim uzbrukumam nav

vairs tādas vērtības kā agrāk.
Tomēr arī tagad bumbu ievada spēlē no centra apm.

5—7 reizes spēles laikā, un viņas iegūšana komandai sva-

rīga. Tādēļ arī šis uzbrukums jāmācas tāpat, kā kura

katra cita uzbrukuma taktika.

Zīm. 93.

Kombinācijas, bumbu ievadot spēlē no centra, neat-

maksājas vairs mācīties, jo treniņā pavadītais laiks ne-

attaisnojas.
Te vajadzētu tikai tik daudz mācīties, lai komanda,

ievadot bumbu spēlē no centra, iegūtu bumbu.

Pie ļoti vājām komandām kombinācijas tomēr dod

labus panākumus.



143

Šeit jāsaka, ka labāk iemācīties dažas ļoti vienkāršas

kombinācijas, kas neprasa tik daudz laika kā sarežģītās
un grūtās.

Vienmēr jāpatur prātā, ka ievadot spēli no centra,
uzbrukumam jābūt līdzsvarotam ar aizsardzību, tas no-

Zīm. 94.

zīmē, lai gadījumā, ja bumbu iegūst pretinieka komanda,
varētu novietoties ātri un izdevīgi aizsardzībā.

Jānorunā arī signāli, ar kuru palīdzību nosaka

bumbas lidojuma virzienu un spēlētāju, kam bumba jāķer.

Piem., signāls var būt roka, kas ieņem dažādus stāvokļus.
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Signāls var but arī tas, kā spēlētājs iekāpj centra riņķī;

izstiepto pirkstu skaits; dažādi numuri v. t. t.

Lietojot piem
,

numuru signālus, var but sekoša sig-
nālu sistēma : centrs sauc trīs numurus, no kuriem otrais

numurs ir signāls.

Zīm. 95.

Piem., komandai ir seši signāli (1, 2, 3, 4, 5 un 6)

Centrs katru reizi ar signālu paziņo, kur viņš grib sist

bumbu (zīm. 93).

Tāpat arī katrs spēlētājs zin signālu, kuru izsaucot,

viņam bumbu jāsaķer.
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Tā piem., labais uzbrucējs ķer, ja centrs izsauc 2-ro

un 5-to; kreisais uzbrucējs, ja izsauc 1-mo un 3-šo; ja
izsauc 1-mo un 3-šo; kreisais aizsargs, ja izsauc 4-to un

labais aizsargs, ja izsauc 6-to.

Zīm. 96.

levadot spēli no centra, var rasties trīs dažādi

stāvokļi.
Var būt stāvoklis, ka komandas centrs garāka auguma

kā pretinieka komandas centrs.

Tādos gadījumos drošs, ka bumbu vienmēr iegūs
pirmās komandas spēlētāji Komandu tad novieto laukumā,
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kā to rāda zīm. 94. 3-ais — uzbrucējs — atrodas sava

groza tuvumā, 2-ais — uzbrucējs — aiz pretinieka centra

muguras, 4-ais un 5-ais — aizsargi — pretinieka laukumā.

Pēc tādas uzbrukuma sistēmas laukumā nostādītiem spē-
lētājiem var piespēlēt bez traucējumiem. Bumbas pazau-
dāšanas gadījumā pie šīs uzbrukuma sistēmas arī aiz-

sardzība ir stabila.

Ja abām komandām centri vienāda auguma, tā kā

U .adot bumbu spēlē no centra, to iegūst reiz viena, reiz

otra komanda, spēlētāji jānovieto laukumā, kā to tā rāda

95. zīm.

Zīm. 97.

Pēc šīs sistēmas uzbrucējiem, 2-jam un 3-jam, jāno-

stājas tā, ka viņi var aizsargāties, ja bumbu iegūst pre-

tinieki, bet jajbumbu iegūst viņu komanda, viņi var sākt

uzbrukumu. Šai sistēmai aizsardzība ir stabila.

Trešais gadījums, ja pretinieka centrs lielāka auguma,

un ir droši, ka ievadot bumbu spēlē no centra, to arvien

saņems pretinieki.
Šai gadījumā var rīkoties pēc sistēmas, kas paskai-

drota zīm. 96.

2-ais, 3-ais un 4-ais katrs atbildīgs par viņiem no-

rādīto joslu, un bumbas saķeršanu attiecīgā joslā.



147

5-ais atrodas uz pretinieka sodhnijas, sagatavojies

segt katru pretinieku, kas varētu izrauties zem groza.

D. Uzbrukums, ievadotbumbu spēlē no sān- vai gala līnijas.

211. Ja bumbu izsit vai izsviež ārpus laukuma, tu-

vākais spēlētājs pēc noteikumiem, atrodoties aiz lau-

kuma līnijas, ievada bumbu spēlē, piespēlējot to izdevī-

gākā stāvoklī esošam spēlētājam. Šāda viņa rīcība ir

vislabākais līdzeklis bumbas pārvaldīšanai.
Gadījumā, ja tā ir neiespējama, jāievada labi pārdo-

māta spēle.
Spēlētājs, kas ievada bumbu spēlē, ar to nesteidzas,

bet gaida, kamēr līdzspēlētāji tikuši viņiem nozīmētās

vietās, un tad piespēlē tā, kā nodomāts. Protams, ka visa

darbība nevar prasīt vairāk laika kā 5 sekundes.

Zīm. 97. parādīta bumbas ievadīšana spēlē nojsava
laukuma gala līnijas.

Zīm. 98.

3-ais gaida, kamēr 1-ais, 2-ais un 4-ais nostājušies
kolonā aiz soda līnijas un sāk viens pēc otra skriet

bumbai pretim. 1-ais izskrien pa kreisi, 2-ais pa labi un

4-ais sava groza virzienā.

3-ais piespēlē līdzspēlētājam, kam vislabākā mešanas

iespēja. Zīm. 98. arī apskata spēles ievadījumu no sava
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Zīm. 99.

laukuma gala līnijas. 3-jam ir bumba. 2-ais izliekas,
it kā skrietu pretim piespēlei,bet patiesībā paskrien 1-mam

pretiniekam priekšā, lai viņu uz mirkli nosegtu Tajā

pašā mirklī 1-ais izskrien groza virzienā, un saņēmis pie-

spēli no 3-šā, met bumbu grozā.
Zīm. 99. apskata spēles ievadījumu no sānlīnijas.
2-ais ievada bumbu spēlē, stāvēdams aiz sānlīnijas,

un piespēlē 3-jam.

Zīm. 100.
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1-ais skrien 2-rā pretinieka priekšā, viņu uz mirkli

sedzot. Tajā pašā mirklī 2-ais izskrien zem groza, saņem

piespēli no 3-šā un met grozā.

E. Uzbrukums, pēc nerealizēta sodmetiena.

212. Šeit jāizšķir divi veidi. Viens, kad savs un

otrs, kad pretinieka spēlētājs izpilda soda metienu. Pirmā

gadījumā darbojas trīs līdzspēlētāji, kāto redzam zīm. 100.

Pēc tam, kad bumba aizmesta garam, 1-ais un 2-ais

cenšas saķert no dēļa atlēkušo bumbu. Sodmetiena iz-

pildītājs 3-ais cenšas darīt to pašu, bet ja viņš nesegts,

Zīm. 101.

izraujas pa kreisi 1-jam aiz muguras, lai saķertu no 1-mā

atstāto bumbu un mestu to grozā. To pašu dara arī

4-ais, izskrienot 2-jam aiz muguras.

Otrā gadījumā spēlētāji novietojas,kā to rāda zīm. 101.

Ja pretinieks aizmet garām, 5-ais un 4-ais cenšas saķert
no dēļa atlēkušo bumbu, 1-ais atbalsta metēju, 2-ais un

3-ais sagatavojušies saņemt piespēli no 4-tā vai 5-tā.

II. Aizsardzība.

213. Jaunie noteikumi, pēc kuriem spēli vairs nesāk

no centra, bet pēc groza iegūšanas pretējā komanda ievada

bumbu spēlē no gala līnijas, liek sevišķu vērību pievērst
aizsardzībai.
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Kad senāk komanda ieguva grozu, tā varēja iegūt
arī bumbu, ja to ievadīja spēlē no centra. Tagad pēc

groza iegūšanas, bumbu iegūt no pretinieka var tikai ar

labu apdomātu aizsargāšanās darbību

Ar to aizsardzībai lielāki uzdevumi kā agrāk. Do-

māja atvieglināt aizsargu darbību, ievedot 10 sek. notei-

kumus, t. i. piespiežot 10 sek laikā pārnest bumbu no

pretinieka laukuma savā laukumā. Tomēr normālos lau-

kumns arī šis apstāklis aizsardzību nepadara vieglāku.
Savā laukumāspēlējot, uzbrucēja komandavar bumbu

paturēt, savstarpēji saspēlējoties, neatdodot to aizsargā-
jošai komandai un vilcinot laika.

Šis laika vilcināšanas jautājums izsaucis lielus strīdus.

Berlines olimpiādē Dienvidamerikas un Dienvideiropas ko-

mandas negribēja atzīt laika vilcināšanu, nosaucot šādu

rīcību par nesportisku
Viņi atzina, katrā gadījumā tikai aktivu uzbrukumu,

kur uzbrukumam ar bumbu katrā ziņā jālaužas pretinieka
rindās.

Pārējās komandas izlieto laika vilcināšanu kā mērķi,

jo šajā laikā bumbu piespēlē no viena spēlētāja otram,
un ar to ievēro basketbola spēles pamatprincipus. Dr. Nai-

smith, basketbola dibinātājs laika vilcināšanā apvaino aiz-

sargājošo komandu, kas neiet uzbrukumam pretim un ne-

cenšas bumbu atņemt pretiniekam. .

Naismith par tādām komandām saka, ka viņas ne-

spēlē ar bumbu, bet ar spēlētāju, kas ir pret basketbola

spēles principiem. Ja aizsardzībā esošā komanda negrib
vai neprot cīnīlies ar uzbrukumu, kas vilcina laiku, tad

tā ir aizsardzības vaina. Te atkal redzam, cik nepiecie-
šama laba aizsardzība, kas spēj atrisināt arī šādus jau-

tājumus, kā laika vilcināšanas uzbrukuma iznīcināšana.

Tas nav viegls uzdevums, jo ejot pretim uzbrukumam,

pretinieka grozs paliek nesargāts.
214. Visu aizsardzības taktiku pamatos jābūt katra

atsevišķa aizsarga labi iemācītai un piesavinātai technikai

un taktikai. Tikai uz šiem pamatiem var būvēt labu,

apdomātu un pretinieka uzbrukumiem piemērotu aizsar-

dzības taktiku, kas būtu spējīga likvidēt šos uzbrukumus.

215. Vispār aizsardzības sistēmas var sadalīt divi

galvenās sistēmās: cilvēks pret cilvēku un zonu aizsar-

dzības sistēmā.
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Pirmās pamatprincipi ir, ka katrs atsevišķs cilvēks

sedz savu pretspēlētāju, turpretim otrā sistēmā katrs sedz

vienu vai vairāk pretinieku viņam norādītā laukuma joslā.

Starp šīm divi sistēmām neskaitāmi daudz citu sistēmu,
bet tās visas dibinās uz pirmajām minētajām pamatsistēmām.

Lai, gan minētās divas aizsardzības sistēmas princi-

pos atšķiras viena no otras, viņu pielietošana v i apmā-

cīšana ir dažāda, visām sistēmām ir vienādi vispārējie
noteikumi.

Sie vispārējie noteikumi ir sekoši:

216. Mirklī, kad komanda zaudē bumbu, viņa pār-
iet aizsardzībā.

lesācēji ātri neaptver, kad viņiem no uzbrukuma jā-

pāriet aizsardzībā. Ja komanda, kas uzbrūk, met bumbu

grozā, viņa nevar zināt, vai nākošā brīdī tā būs aizsar-

gājošā vai uzbrūkošā komanda, jo to nosaka tas, kūra

komanda saņems atlēkušo bumbu, ja tā neiekrīt grozā.
lesācēji tādos brīžos rīkojas tā, it kā viņi arī turpmāk

paliktu uzbrūkošā komanda.

īstenībā apstākļi pavisam citādi, ja nu pēc metiena

bumbu iegūtu pretinieka spēlētājs, un piespēlētu to savā

laukumā, tad sāktos pretuzbrukums, un aizsargājošā ko-

manda nevarētu veikt savus pienākumus, jo pretinieka
laukumā ir pretinieka uzbrucēju vairāk nekā aizsargu,

tādēļ, ka pāreja no uzbrukuma aizsaidzībā ir lēnāka kā

no aizsardzības uzbrukumā, jo pārejot aizsardzībā, vis-

pirms jāapgriežas un tad tikai var doties uz pretinieka
grozu, bet ejot uzbrukumā, spēlētāji ar seju jau vērsti uz

savu grozu.

Tādēļ pāriešanai no uzbrukuma aizsardzībā jānotiek

par dažiem mirkļiem ātrāk, īstenībā jau tad, kad bumba

nepieder nevienai komandai.

217. Nepareizi arī būtu, ja visa komanda reizē pa-

griestos un ietu aizsardzībā, jo kamēr bumba gaisā, ir

diezgan daudz izredzes to iegūt.
Faktiski uzbrūkošai komandai, kad bumba lido groza

virzienā, jādarbojas divos virzienos — uz priekšū un

atpakaļ, pie kam vieni atkāpjas un ir gatavi kavēt pre-

tinieka uzbrukumu, bet otri cenšas saķert atlēkušo bumbu,

ja tā nekristu grozā.
218. Tādēļ katram spēlētājam jābūt skaidrībā par

saviem pienākumiem un uzdevumiem. Parasti abi uz-
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brucēji atbildīgi par bumbu, kas atlec no dēļa, aizsar-

dzībai viņi pievienojas kā pēdējie. Viņu pienākumi sav-

starpēji atšķiras tikai ar to, ka viens pievienojas aizsar-

dzībai ātrāk kā otrs. Parasti kā pēdējais aizsardzībai

pievienojas labākais metējs un strateģis.
Aizsargi atbild par aizsardzības darbību. Taktiski

un techniski labākam aizsargam ir lielāka atbildība.

Otrajam aizsargam, kas parasti atbalsta uzbrukumu, ir

mazāka atbildība.

Centrs parasti darbojas starp abām sodlīnijām pēc
saviem ieskātiem, atkarībā no pretinieka uzbrukumaveida

viņš reizēm atbalsta vairāk uzbrukumu, reizēm aizsardzību.

Atkāpjoties aizsardzībā, tas jādara zināmā kārtībā.

Kā pirmais atkāpjas viens no aizsargiem, tad otrs, viņam
seko centrs un viens no uzbrucējiem un beidzot atlikušais

uzbrucējs. Visi atkāpjas saskaņā ar aizsargāšanās sistēmu —

cilvēks pret cilvēku, zonu v. t. t.

Iztirzāsim pakāpeniski komandas pāriešanu no uz-

brukuma aizsardzībā, pieņemot, ka pretinieks iegūst bumbu

pēc uzbrucējas komandas metiena atleciena no dēļa.

Līdzspēlētāja metiena mirklī, kad varētu pielaist
varbūtību, ka bumbu iegūs pretinieks, aizsargs, kas no-

zīmēts atkāpties kā 1-ais, (parasti spēlētājs ar vislabākām

aizsarga īpašībām), apskatās, vai kāds no pretiniekiem
nav viņam aizmugurē Ja pretinieks ir viņam aiz mugu-

ras, viņš atkāpjas un novietojas groza tuvumā tā, lai pār-
redzētu visus deviņus spēlētājus. Ar to viņš kavē pre-

tinieku iegūt grozu no tuvienes. Ja pretinieks nav viņam
aiz muguras, viņš atkāpjas līdz centram, lai atbalstītu

uzbrukumu (ja bumbu saķertu kāds no viņa līdzspēlētā-

jiem), vai kavētu uzbrukumu (ja bumbu saķer pretspēlētājs).
To pašu, tikai mirkli vēlāk dara arī spēlētājs, kas

nozīmēts atkāpties kā 2-ais. Tas atkāpjas apm., soda

laukumā.

Spēlētājs, kas nozīmēts atkāpties kā trešais, pārnāk
aizsardzībā tikai tad, kad viņš pārliecināts par bumbas

zaudēšanu.

Pēdējie atkāpties nozīmētie spēlētāji (parasti uzbru-

cēji), cenšas saķert atlēkušo bumbu. Tikai tad, ja p. 74.

atzīmētā iespēja nepadodas, viņi pārnāk aizsardzībā.

219. Atkāpjoties, visiem spēlētājiem jāseko bumbai

un jāizlieto visi līdzekļi, lai to iegūtu no pretinieka.
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220. Minētās darbības laikā, tas nozīmēno bumbas

pazaudēšanas acumirkļa līdz aizsardzības sistēmas izvei-

došanai tā sauc pārkārtošanās katram apzinīgam spēlē-
tājam jāveic veikli un ar pilnu atbildību. Pārkārtošanās

mirkļi rodas arvien tad, kad uzbrucējai komandai savā

laukumā spēlētāju vairāk nekā aizsargājošai.
Ja aizsargājošai komandai pārkārtošanas mirklī spē-

lētāju mazāk kā pretiniekam (pretinieka laukumā), pirmo
uzdevums pēc iespējas bremzēt pretinieku straujo uzbru-

kumu, kamēr viņu skaits pretinieka laukumā ir līdzsva-

rots pretinieka skaitam.

221. Aizsargājošās komandas pretinieka laukumā,

pretinieka uzbrukuma sākumā var būt stāvoklis, ka viens

aizsargs cīnās ar diviem uzbrucējiem. Tādā gadījumā

aizsargam jārīkojas apzinīgi un aukstasinīgi. Viņam jā-

nostājas zem groza un jākavē tuvie metieni. Viņš nedrīkst

ļaut sevi izvilināt no minētās vietas.

Ja pretinieks ar bumbu ticis groza tuvumā un met,

aizsargs cenšas to kavēt, izstiepjot roku. Metienu kavē-

šanai aizsargs nedrīkst atlēkt no zemes, pirms viņš nav

pārliecinājies, ka bumba izlidojusi no pretinieka rokām,

jo pretinieks var izpildīt māņu sviedienu, izvilinot viņu

palekt gaisā, un piespēlēt savam līdzspēlētājam vai pats
iet ar driblu uz grozu, lai mestu.

Labs paņēmiens mānīt uzbrucēju, kam bumba, spert
vienu soli uz priekšu viņa virzienā. Ar to viņu uzvedina,
ka aizsargs grib viņam uzbrukt un piespiest piespēlēt.

Uzbrucējs tad piespēlē bumbu aiz aizsarga esošam līdz-

spēlētājam, bet aizsargs ātri atkāpjas un cenšas satvert

piespēli vai panākt strīdus bumbu.

Ar šo paņēmienu aizsargs uz mirkli bremzē pretinieka

darbību, kamēr viņam piesteidzas palīgi. Tad pretiniekus
sedz pēc zināmas aizsardzības sistēmas.

Ja pretinieks tomēr ar tālu metinu iegūst grozu, jā-

samierinās, jo tika darīts viss, lai kavētu tuvus metienus,
bet tālu metienu kavēšana nebija iespējama. Tādos ga-

dījumos pamatnoteikums — neļaut izpildīt tuvus metienus,
bet gan tālos, jo tālos metienos realizēto grozu skaits

daudz mazāks.

222. Līdzīgs gadījums var būt aizsargājošās ko-

mandas pretinieku laukumā uzbrukuma sākumā, kad trīs

uzbrucēji spēlē pret divi aizsargiem.
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Ari tādā gadījumā aizsargiem jādarbojas apzinīgi,
lai vilcinātu laiku, kamēr piesteidzas palīgi.

Neviens no aizsargiem nedrīkst atstāt zem groza

nenosegtu joslu. Arī te pamatnoteikums — jākavē tuvie

metieni un cik iespējams arī tālie metieni.

Zīm. 102.

Zīm. 102. redzam stāvokli, kur divi aizsargi spēlē

pret trim uzbrucējiem. Šinī gadījumā 4-ais un 5-ais (aiz-

sargi) spēlē viens aiz otra. 4-ais atrodas soda laukuma

priekšpusē un 5-ais aiz soda līnijas tuvāk pie groza.

1-ais, 2-ais un 3-ais ir uzbrucēji, 1-jam bumba. Ja

1-ais grib mest grozā, 4-ais cenšas viņu kavēt, ja 1-ais

piespēlē 3-jam, pēdējo kavē 5-ais. ja 3-ais piespēlē 2-jam,

pēdējo kavē 4-ais, tad 2-jam jāpiespēlē 1-jam, un 4-ais

un 5-ais ieņem sākuma stāvokli.

Arī šis aizsargāšanās veids ir īslaīcīgs, lai aizka-

vētu pretinieka uzbrukumu, kamēr piesteidzas palīgi. Tad

aizsargāšanās notiek pēc pieņemtās aizsardības sistēmas.

223. Aizsargājošās komandas spēlētājiem visu laiku

jāsarunājas vienam ar otru. Kāds piedzīvojis Amerikas

treners teica: «klusa aizsargāšanās spēle ir komandas

nāve." Spēlētājiem jānodrošina vienam otrs.

Viņiem jāpaziņo, ko viņi sedz, kas jādara v. t. t.

Tāda sarunāšanās it kā sakausē

spēlētājus.



155

224. Aizsargāšanās sistēmas veidošanā jāņem vēra

apstākli, ka gadījumā, ja iegūst bumbu no pretinieka, pār-
ejai no aizsardzības uzbrukumā jābūt ērtai.

A. Aizsardzības cilvēks pret cilvēku pamatveids.

a. Aizsardzības pamatprincipi.

225. Savos pamatos šī aizsardzības sistēma gaužām
vienkārša. Zaudējot bumbu, aizsargi sedz viņiem pretim

spēlējošos uzbrucējus Kreisais aizsargs sedz labo uzbru-

cēju, labais aizsargs kreiso uzbrucēju, centrs centru, labai

uzbrucējs sedz kreiso aizsargu — un kreisais uzbrucējs
labo aizsargu.

226. Drusku komplicētāks veids šinī sistēmā, ja
ātrs aizsargs sedz ātru uzbrucēju, gara auguma aizsargs
sedz gara auguma uzbrucēju v. t. t. Šīs aizsardzības

sistēmas veidu sauc par aizsardzības sistēmu cilvēks pret
cilvēku pēc vārdiem.

b. Aizsardzības priekšrocības.

227. Aizsardzībai cilvēks pret cilvēku sekošas priekš-
rocības. Viņu viegli iemācīt, kad piesavināta aizsardzības

ķermeņa technika un taktika.

Šo aizsargāšanās sistēmu pielieto ar panākumiem,
kad pretinieki vilcina laiku vai spēlē lēno uzbrukumu.

Katram spēlētājam noteikts uzdevums un atbildība.

Kas ceļ atsevišķo spēlētāju spējas, un to var pielietot spē-

lētāju pamudināšanai.

Spēlētāji ar vienādām spējām spēlē viens pret otru.

Pretinieka komandas labāko uzbrucēju sedz labākais

aizsargs.

c. Aizsardzības trūkumi.

228. Aizsardzības, cilvēks pret cilvēku, trūkumi

sekosi:

Tā ir nogurdinoša. Bieži seko pretiniekam vairāk

nekā bumbai, kas ir pret basketbola pamatprincipiem.

Šajā aizsardzības sislemā grūti izvairīties no bloķē-
šanas un segšanas. Bieži kāds no uzbrucējiem paliek

brīvs, vai pretiniekiem krustojotios, aizsargi saskrienas.
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Aizsargus aizvilina no groza, atstājot joslas zem

groza neaizsargātas.

Pāreja no aizsardzības uzbrukumā bieži apgrūtināta,
sevišķi kad uzbrucēji ir aizsardzībā pie groza un aizsargi
laukuma vidū.

Pie šīs sistēmas izpelnās daudz sodu.

Spēlētāji neprot mainīt pretiniekus, jo sedzot viņam
norādīto pretinieku, spēlētājam vajadzības gadījumā va-

jadzētu nosegt pretinieku, kas ir bīstamāks grozam nekā

viņa pretinieks
Sī aizsargāšanās sistēma prasa spēlētājus ar izkoptu

ķermeņa techniku un taktiku un lielu pieredzi.

d. Aizsardzības treniņš.

1. pakāpe.
229. Jātrenē aizsargāšanās ķermeņa technika un

taktika.

2. pakāpe.

Viens aizsargs sedz divus uzbrucējus (p. 221.).

3. pakāpe.

Divi aizsargi sedz trīs uzbrucējus (p. 222.).

4. pakāpe.
Divas pilnas komandas nostājas viena pret otru.

Treners sviež bumbu pret dēli. Komanda, kas saķer at-

lēkušo bumbu, sāk uzbrukumu. Pretējā komanda pāriet
aizsardzībā pēc sistēmas cilvēks pret cilvēku pa visu

laukumu.

B. Aizsardzība cilvēks pret cilvēku, kad pretinieks

pārnācis viduslīniju.

a. Aizsardzības pamatprincipi.

230. Lai izsargātos no trūkumiēm, kas radās pie

iepriekšējās aizsardzības sistēmas veida, radīja jaunu aiz-

sardzības sistēmas paveidu, kur cilvēks sedz cilvēku Te

vairs nesedz zināmu pretinieku. Pretiniekus sedz atkarībā

no tā, kādā kārtībā viņi pārnāk viduslīnijai. Pēc iepriekš
minētās atkāpšanās kārtības, katrs atsevišķs spēlētājs sāk

segt pretinieku, kas pārnāk viduslīnijai.
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Tā 1-ais, kas atkāpjas, sedz 1-mo pretinieku, kas nāk

pāri viduslīnijai, 2-ais, kas atkāpjas 2-ro pārnācēju, 3-ais —

3-šo v. t. t. Viņi sedz uzbrucējus, kamēr bumba atgūta.

Atkāpjoties, visi spēlētāji cenšas kavēt pretinieku piespēles.
Šo aizsardzības sistēmas veidu paskaidro zīm. 103.

Zīm. 103. 5-ais — pirmais, kas atkāpjas aizsardzībā —

Zīm. 103.

sedz visbīstamāko uzbrucēju, t. i. pirmo, kas pārnāk vi-

duslīnijai, 4-ais — otrs, kas atkāpjas aizsardzībā — sedz

otro pārnācēju v. t t.
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b. Aizsardzības priekšrocības.

231. Spēku ietaupījums.
Aizsardzības pirmā rindā (1-ais, 4-ais un 5-ais) ne-

sedz tikai pretinieku, bet cenšas arī iegūt bumbu, kas ir

arī basketbola pamatprincips.

Vajadzības gadījumā (pret bloķēšanu un segšanu)
spēlētāji prot mainīt arī pretiniekus.

Pāreja no aizsardzības uzbrukumā ir laba, jo aizsar-

gājošas komandas spēlē laukuma vidus joslā un aizsargi

zem pretinieka groza.

c. Aizsardzības trūkumi.

232. Pretinieka labāka spēlētāja segšana rada grū-

tības, jo viņš var viduslīniju pārnākt reiz kā pirmais,
reiz kā otrais v. t. t.

Šī aizsardzības sistēma nepiemērota neuzmanīgiem
un nolaidīgiem spēlētājiem.

To grūtāk iemācīties kā iepriekšējo veidu.

Tā nepiemērota, kad pretinieks pielieto lēno uzbru-

kumu, laika vilcināšanu un tālo metienu uzbrukumu, \a
šinī sistēmas veidā pretiniekus sedz tikai tad, kad tie

pārnāk viduslīnijai, dodot ar to viņiem iespēju labi sa-

kārtot uzbrukumu un nekavētiem izpildīt tālos metienus.

d. Aizsardzības treniņš.

1. pakāpe.
233. Jāmācās ar aizsardzību saistītā ķermeņa tech-

nika un taktika.

2. pakāpe.

Viens aizsargs sedz divus uzbrucējus (p. 221.).

3. pakāpe.

Divi aizsargi sedz trīs uzbrucējus (p. 223.).

4. pakāpe.

Spēlē divas komandas. Treners sviež bumbu pret
dēli. Komanda, kas saķer bumbu, sāk uzbrukumu. Pre-

tējā komanda novietojas aizsardzībā pēc minētās sistēmas,
sedzot pretiniekus, atkarībā no viņu pārnākšanas kār-

tības viduslīnijai.
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Zīm. 104.

C. Zonu aizsardzība,

a. Aizsardzības pamatprincipi.

Zonu aizsardzības pamatveidā katram spēlētājam no-

rādīta zināma laukuma daļa groza tuvumā, kurā viņam

jāsedz katrs tajā ienākušais pretinieks, kā to rāda zīm. 104.

So novietošanos komanda cenšas izdarīt pirms pretinieks
ar bumbu pārnācis viduslīniju.

Zīm. 105.
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Zīm. 106.

Aizsargu darbība un kustība atkarīga no tā, kur at-

rodas bumba un pretinieks un no pretinieku skaita.

Zīm. 105. bumba atrodas laukuma vidū, kreisajā

pusē, viens no pretiniekiem ir sava laukuma labajā stūrī.

Novietošanās aizsardzībā tagad maina savu sākuma veidu,
3-ais tuvojas bumbai, cenšoties kavēt tālos metienus.

4-ais novietojas tuvāk stūrī esošam pretiniekam v. t. t.

Zīm. 106. bumba atrodas starp centru un soda lau-

kumu, turpretim pretinieks sava laukuma stūros.

Zīm. 107.
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4-ais un 5-ais sedz stūros esošos pretiniekus, l-ais

kavē pretinieku, kam bumba v. t. t

Zīm. 107. bumba ir laukuma vidū kreisajā pusē,
turpretim divi pretinieki atrodas sava laukuma stūros un

viens uz sodlīnijas.
4-ais un 5-ais sedz stūros esošos pretiniekus, l-ais

sedz uz sodlīnijas esošo pretinieku, 3-ais kavē spēlētāju,
kam bumba. 2-ais sagatavojies segt atlikušo pretinieku,
ja viņš izskrietu zem groza

Zīm. 108. bumba atrodas starp centru un sodlaukumu.

Zini. 108.

Trīs aizsargi nostājušies trijstūrveidīgi.
1-ais kavē pretinieku, kam bumba, 2-ais un 3-ais

sānu līnijām tuvāk esošos pretiniekus, 4-ais sedz preti-
nieku zem groza, 5-ais sagatavojies segt katru uzbrucēju,
kas ieskrietu viņam norādītā joslā.

Zim. 109. bumba atrodas laukuma vidūkreisajā pusē,
bet trīs pretinieki nostājušies starp aizsargiem, viens

vienā un divi otrā laukuma malā.

3-ais kavē pretinieku, kam bumba, 2-ais, 4-ais un

5-ais sedz pretiniekus viņiem norādītos laukumos, l-ais

sagatavojies segt katru uzbrucēju, kas ieskrietu viņam

norādītā joslā.
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b. Aizsardzības priekšrocības.

235. Enerģijas ietaupījums.
Nesedz tikai pretinieku, bet cenšas arī iegūt bumbu,

izjaucot saspēli.
Zūd vajadzība mainīt pretiniekus
Izvairās no sevis bloķēšanas un aizsargu saduršanās.

Pāreja no aizsardzības uzbrukumā apmierinoša.
Sevišķi laba šī aizsardzība ir samazinātos laukumos.

c. Aizsardzības trūkumi.

Grūtības rada pretinieka komandas labākā spēlētāja

segšana, jo pēdējais var novietoties aizsargājošās koman-

das sliktākā spēlētāja joslā.
Šo sistēmu grūti iemācīties. Tā prasa vismaz 30

stundu enerģiska darba.

Ir nespējīga pret ātro uzbrukumu un laika vilcināšanu.

Nepiemērota spēlētājiem, kam nav pienākuma sa-

jutās un kas savā darbībā laiski

Spēlētāji nespēj izsekot pretinieka ātrai saspēlei
un rezultātā rodas neapsargātas vietas, no kurienes var

nehavēti mest grozā (zīm. 62.).
Zināmās laukuma vietās segšana nav pietiekoša.

Šīs vietas norādītas zīm. 110.

Spēlētājs nevar pietiekoši labi segt, ja viņa laukumā

ienāk vairāk pretinieku.
Bieži spēlētāju starpā rodas nesaprašanās, jo norā-

dīto laukumu robežas kopējas un spēlētāji bieži nevar

izšķirt, vai, pretinieks atrodas viņa vai līdzspēlētāja
laukumā.

d. Aizsardzības treniņš.

1. pakāpe.

237. Jāmācas ar aizsardzību saistītā ķermeņa tech-

nika un taktika.

2. pakāpe.
Viens aizsargs kavē divus uzbrucējus (p. 221.).

3. pakāpe.
Divi aizsargi kavē trīs uzbrucējus (p. 222.).
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Zīm. 109.

4. pakāpe.

Jātrenē zīm. 104.—109. paredzētie gadījumi, mācot

spēlētājus darboties un sadarbotieskatrā atsevišķā gadījumā.

6. pakā p c.

Komanda novietojas aizsardzībā pēc zonu sistēmas

un spēlē pret pretinieka komandu.

Zīm. 110.
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6. pakāpe.

Aizsargājošā komanda atrodas savā laukumā. Pēc

signāla viens no aizsargājošās komandas spēlētājiem sviež

bumbu pret dēli, turpretim pārējie pēc norādījumiem at-

kāpjas aizsardzībā.

D. Aizsardzība atsevišķos gadījumos.

238. Bieži aizsardzības spēlē var rasties apstākļi,
kurus aizsargāšanās sistēmas neparedz. ArT šādos gadī-

jumos jāatrod izeja.

Aizsargājošai komandai jāaptver stāvoklis, jānoskaidro

pretinieka uzbrukuma veids un jālieto pret to taktika,

pie kuras pretinieks nav pieradis, piespiežot viņu spēlēt
tādu spēli, kādu viņš nav paredzējis.

239. Ja pretinieka komandā kāds ļoti labs spēlētājs,
ko viens aizsargs nespēj segt, tas jāsedz diviem, pie kam

viens sedz viņu pa visu laukumu, bet otrs, kad tas iz-

raujas zem groza Groza tuvumā abiem spēlētājiem šāds

pretinieks cieši jāsedz, vienam no kreisās, otram no labās

puses. Parasti pie tāda aizsardzības veida netiek segts
pretinieka komandas sliktākais spēlētājs.

240. Ja pretinieks vilcina laiku vai pielieto lēno

uzbrukumu, jāspēlē pret viņu aizsardzība cilvēks pret cil-

vēku pa visu laukumu, noslāpējot viņa uzbrukumu jau
pašā sākumā. Visiem pieciem spēlētājiem jāuzbrūk pre-

niekiem, viņus cieši sedzot un jāpaliek pie viņiem, kamēr

bumba atgūta.
Šeit jāuzmanās, lai kāds no pretiniekiem neizlaustos

zem groza.

241. Pret neorganizētu uzbrukumu vislabāk pielietot
zonu aizsardzību, jo šāds uzbrukums nekad nespēj iz-

lausties zonu aizsardzībai.

242 Pret bloķēšanu un segšanu vislabākais līdzeklis

zonu aizsardzība.

243. Ja pretinieki slikti metēji no tālienes, ar sek-

mēm var pielietot zonu aizsardzību.

244. Ļoti strauju uzbrukumu var paralizēt ar lēno

uzbrukumu, spiežot pretinieku ilgāk palikt aizsardzībā.

245. Labs driblētājs jāsedz diviem spēlētājiem.



165

3. nodaļa.

I. Sporta paidagogs kā personība.

246. Nenoliedzami, ka mūsu laikos vairums jau-
niešu lielākā vai mazākā mērā ieinteresēti sportā.

Tāpēc sporta paidagogam vairāk iespējas kā citiem

paidagogiem saskārties ar jauniešiem. Sporta paidagogs
māca jauniešiem priekšmetu, kas tos interesē un saista.

Viņš sniedz viņiem nodarbības, kas ir veselīgas un

skaistas.

Tāpēc dabīgi, ka sporta paidagogs audzinoši var

vairāk ietekmēt skolniekus nekā cits paidagogs, piem.
matemātikas paidagogam jāiedziļinājas savā priekšmetā,

jāpadara tas interesants, lai skolniekiem tas būtu sapro-

tams un zināmā mērā saistošs.

A. Sporta paidagogs-audzinātājs.

247. Dažus gadu desmitus atpakaļ sporta paidagogu
uzskatīja kā personu, kas mācīja jauniešiem sporta tech-

niku un sacīkšu noteikumus un kas uzturēja kārtība

vingrotavas un sporta laukumus.

Šis jēdziens nav nepareizs, bet vienpusīgs. Šodien
saskata sporta paidagogā audzinātāju, kas tieši saskaras

ar jauniešiem un spēj viņus audzinoši ietekmēt.

B. Sporta uzdevumi.

248. Ja pirmskara gados sporta laikrakstos bija
redzamas fotogrāfijas, kur kā sportista ideālus rādīja
atietus lieliem muskuļiem, smagā svara cīkstoņus, un

sportista ideāls bija spēks, brutalitāte un griba uzvarēt,
kas apēnoja pārējos mērķus, tad šodien ar sporta uz-

devumu saprot veiklību, fizisko un garīgo gatavību,



166

veselu miesu, ko vada sportiskais cīņu gars un cīņas,
kas dibinās vairāk uz spēļu instinktu nekā gribu par

katru cenu uzvarēt.

Agrāk novērtēja sporta paidagoga pēc tā, vai viņa
skolnieki uzvarēja vai zaudēja Labs bija paidagogs tad,
kad viņa skolnieki spēja uzvarēt.

Šodien šie uzskati stingri jākritizē, jo uzvarai bieži

ziedoja veselību un raksturu.

Ja ir griba tikai par katru cenu uzvarēt, bieži tai

ziedo veselību. Sportistos parādās arī rupjība, viltība,

iepriekšējas norunas, nesportiskurns, kas samaitā viņu
raksturus. Šīs cīņas tad var salidzināt ar starptautiskiem

kariem, kur neviens līdzeklis nav par negodīgu, jo viss

koncentrēts uzvarai. Dabīgi, ka nav iespējams uzvaras

gribu nospiest. Griba uzvarēt parādās katrā sporta
disciplinā, jo uzvaras griba dzemdē interese par sportu.

Nav iespējams iedomāties cīņu, kad abiem preti-
niekiem nebūtu gribas uzvarēt Anglis, kā īstais sportists,
cīnās līdz pēdējam mirklim, kaut arī zin, ka jāzaudē.
Tieši neatlaidība un cīņa padara sacīkstes interesantas

un aizraujošas. Bet griba par katru cenu uzvarēt ne-

drīkst kļūt par mērķi.

Vispāri sporta uzdevums palīdzēt izveidot dzīves

spējīgūs vīrus un sievas, kas nākotnē varētu uzņemties

sabiedriskus un valsts pienākumus.
Tāpēc sporta paidagogu nedrīkst novērtēt tikai pēc

tā, cik viņa skolnieki spēj uzvarēt, bet pēc tā, ka viņš
ar sporta palīdzību spēj izveidot ciivēku raksturus; iz-

veidot no zēniem vīrus un no meitenēm sievas, vārda

pilnā nozīmē, kam dzīvē ir mugurkauls, ass skats un

neatlaidīga griba. Dabīgi, ka nevar augsti vērtēt pai-

dagogu darbu, ja nepieaug skolnieku spējas. Tas pats

par sevi saprotams.
Viena no labākām iespējamībām paidagogu novērtēt

viņa darbā ir vērot kādā garastāvoklī audzēkņi mācības

gada beigās. Ja mācības gadā viņu uzvešanās mainī-

jusies un viņi juzdamies brīvībā negrib vairs domāt par

bijušo mācības gadu, tad darbs bijis nesekmīgs.
Ja audzēkņiem žēl mācības gadu beigt, ja pēc mā-

cību beigām arvien vēl sanāk rotaļām, netiek aizmirsts

veselīgais un atturīgais dzīves veids, kas piesavināts
mācības gadā vai sacīkšu sezonā, tad darbs bijis sekmīgs.
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C. Sporta paidagogu sagatavošana.

249. levērojot minētos sporta uzdevumus un mērķus,
attiecīgi tam jāsagatavo sporta paidagogs.

250. Saprotams, ka sporta paidagogam pašam jābūt
sportistam. Nevar iedomāties labu matemātikas paidagogu,
kas pats nemīl savu priekšmetu un nekoncentrē visu

uzmanību, lai iedziļinātos tajā.
Tāpat sporta paidagoga darbs var būt rezultātiem

bagāts tikai tad, kad viņš mīl savn priekšmetu, pats
pārdzīvojis sportista bēdas, priekus, piepūli un nogurumu.

Nevar prasīt, lai sporta paidagogs būtu bijis rekor-

dists. Rekorda sportisti pa lielākai daļai ir dabas brīnum-

bērni, kas visu viegli piesavinās un sasniedz, un viņi
nemaz nepazīst parastā atieta pārdzīvojumu jautājumus

Viņi nemaz nevar iedomāties, ko treniņa spēlē pār-
dzīvo sportisti, kas vārtot jau vairākus gadus trenējušies
un tikai dažas reizes piedalījušies sacīkstēs. Sporta pai-
dagogam pašam jābūt piedalījušamies sacīkstēs, lai viņš

attiecīgo sporta disciplinu pazītu ne tikai teorētiski, bet

arī praktiski.
251. Sporta paidagogam vēl jāpazīst cilvēka muskuļu

darbība, vielu maiņa, elpošana un asins riņķošana, ar

nogurumu un atpūtu saistītie jautājumi v. t. t. Viņam
jāprot nesamaņā esošos atdzīvināt, ievilkt izgrieztās locī-

tavas, masēt v. t. t.

Piem., ja sabrūk kāda ēka vai tilts, tad soda būvē-

tāju. Daudz lielāks noziegums sabojāt cilvēka veselību,

un tāpēc sporta paidagogam uzlikta liela atbildība.

Mēs nedrīkstam ar sportu samaitāt jauniešu veselību

un šo veselību likt uz svariem dažu valstssacīkšu vai

kausu dēļ
252. Šodien sacīkste patiesībā ir garīga cīņa starp

pretiniekiem. Cīņa ir garīgā nobrieduma pārbaude, jo tā

ietekmē ne tikai miesu, bet arī dvēseli.

Sporta paidagogam tādēļ nepieciešami pazīt arī

sportistu dvēseles dzīvi. Viņam jāmācas saprast, kāpēc

sportisti vienā gadījumā rīkojas vienādi, otrā citādi.

Psichologam nekādu interesi nesagādā sekot piem.

cilvēkiem, kas neparedzētu iemeslu dēļ cieta katastrofu.

Interesants psichologam ir gan gadījums, kad cilvēks

iepriekš nojautis katastrofu.
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Cilvēki ari sporta nodarbībā izšķiras, atceras, sajūt
prieku un bēdas, dusmojas, cerē v. t. t. Psicholoģija no-

darbojas ar visām šīm parādībām. Psichologu interesē

cilvēka pārdzīvojumi, piedzīvojumi, uzvešanas v. t. t.

253. Sporta paidagogam jānovērtē cilvēku spējas,

jārēķinās ar katra atsevišķa sportista spējām un atkarībā

no tā jādod pēdējam uzdevumi un pienākumi.
254. Tālāk sporta paidagogam jāzin, ka nodošanas

sportam dibinās uz rotāju instinktu. Sis pamatnoteikums
jāievēro un uz to jābūvē visa sporta kustība

Varam droši teikt, ka godalgas neveicina sportu,
bet to dara rotaļu instinkts. Ja sportistiem atņemtu god-
algas, viņi nodotos sportam tāpat uz priekšu, bet ja
varētu atņemt rotaļu instinktu, neviens vairs sportam
nenodotos.

Mēs spēlējam tāpēc, ka gribam spēlēt, bet strādājam

tāpēc, ka esam spiesti strādāt.

255. Sporta paidagogam jāzin, ka tāpat kā mūsu

ķermeņa darbība, arī gara darbība padota zināmiem

likumiem. Tas, kas teicis „ko tu sēsi, to tu pļausi", ir

pazinis dzīvi. Sporta paidagogs tāpat kā inženiers var

būvēt, bet var arī ārdīt. Domāju šeit garīgas vērtības.

Jāievēro, ka sportists mācas savu priekšmetu no

kapteiņiem, paidagogiem un līdzspēlētājiem. Tās visas ir

personas, kas domā, darbojas un iespaido. Tas pāriet no

personas personā Sliktās īpašības piesavinās ātrāk kā

labās. Skaidrs, ka nepiesavinas tik daudz to, ko paidagogs

māca, bet gan viņa īpašības. Sportists attiecībās ar

skolotāju apzinīgi vai neapzinīgi sājūt, ar ko viņam da-

rīšana. Nepareizi domāt, ka skolotājs var mācīt audzēk-

ņiem savu priekšmetu, neatstājot viņos ar savu personību
zināmu iespaidu Katrs paidagogs līdz ar zināšanām

iedod arī daļu no sevis, vai viņš to vēlas vai nē.

Ne tikai paidagoga mācības un zināšānas, bet arī

viņa personīgās īpašības dod panākumus.
Ja viņš ir drošs, tādi būs arī viņa audzēkņi, ja viņš

nelietis, tādi būs arī viņa audzēkņi. Ko tu sēsi, to tu

pļausi.

Sporta paidagogam jāizšķiras sagatavot labus vai

ļaunus cilvēkus ar spēcīgu ķermeni. Jāatgādina, ka arī

slepkavām stiprs ķermenis. Mūsu tautai un valstij va-

jadzīgi tikai tīri, droši vīri un sievas ar modru prātu.
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256. Sporta paidagoga panākumi proporcionāli tam,
cik jauna ir viņa sirds un cik daudz viņš saprot jauniešu
vēlēšanās un ilgas.

Jaunieši jūtīgi, nenovēlīgi, pārāk centīgi, sajūsmas

pilni, nenogurdināmi v. t t.

No šī pārāk centīgā, bailīgā, jūtīgā jaunieša sporta

paidagogam jāizaudzina atturīgs un apķērīgs cilvēks.

Laimīgs tas sporta paidagogs, kas vienmēr var

atcerēties savu jaunību. Jauniešu pazīšana, tas nozīmē

pazīt viņus kā cilvēkus, kam ir savi ideāli un nodomi, ir

labs ierocis viņu izveidošanā.

II. JAUTĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR MĀCĪŠANU

A. Mērķis.

257. Sporta paidagoga darba gala mērķis ir sa-

cīkstēm spējīgs atsevišķs sportists vai labi saskaņota un

vienprātīga komanda.

B. Plānveidība

258. Dažus gadu desmitus atpakaļ sporta paidagogs
minēto mērķu sasniegšanā rīkojas bez plāna. Viņš mācīja
sacīkšu noteikumus, deva vispārējus norādījumus un tas

bija viss.

Agrāk neprasīja, cik bieži, cik ilgi, cik daudz jā-

trenējas. Nebija arī svarīgi, kā trenējas, galvenās bija,
ka trenējas

Tagad cenšas ar minimālu laika patēriņu sasniegt
maksimālus rezultātus. Sastāda attiecīgus, sīki izstrādātus

treniņa plānus. Zināms, kas jāizņem attiecīgā mēnesī,

nedēļā, dienā un stundā. Arī stunda sadalīta tā, lai

izmantotu katru mirkli.

C. Kādi treniņi kāpina spējas?

259. Ja plāns sastādīts, jābūt skaidrībā, vai treniņš
katrā gadījumā kāpina spējas.

Taisnība, ka jātrenējas, lai kustības kļūtu par pa-

radumu. Pēc paraduma kustoties, nav jādomā par kustību

izpildīšanu un kārtību. Viss notiek automātiski, un tādēļ
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treniņš kļūst viegls. Bērnam apģērbšanās grūta, bet pie-

augušam vienkārša. Tas ir daudzu gadu darba panākums,
kur trenējoties cilvēks piesavinājies apģērbšanās para-

dumu. Līdzīga lieta ir ar sportistiem. Trenējoties spor-
tists piesavinās paradumu lekt, mest, sist un t t.

Patiesībā gan redzam, ka ar trenēšanos varam gan
automatizēt kustības, bet šīs kustības vienmēr nav pa-

reizas, piem. cilvēks, mācoties peldēt bez lietpratēja

paidagoga, var izpildīt dažādas kustības ūdenī un pie-
savināties tās pēc zināma laika, bet pa lielākai daļai tās

nepareizas. Līdzīgi ir mācoties citas sporta disciplinas.

Tā tad varam teikt, ka ar trenēšanos vienmēr ne-

pieaug spējas. Trenējoties var piesavināties nepareizas
kustības. Pareizas kustības, kas paceļ sportista spējas,
var piesavināties trenējoties tikai zināmos apstākļos.
Noteikums — trenēties stingrā uzraudzībā un turēties

pie apmācības likumiem.

260. James izteicis parašu mācības likumu:

Jaunasparašas mācīšanai vai atsvabinoties no vecas,

jāpakļaujas galīgi darbam.

Nekad nedrīkst būt treniņā vienaldzība, kamēr

cerētais paradums nav pilnīgi piesavināts.

261 Paraduma piesavināšanai jāizmanto katra ie-

spēja. Paidagogs nedrīkst daudz un nelietišķi runāt, bet

jāzin īstais mirklis, kad runāt, lai tam būtu panākumi.

Viņam precizi jāseko treniņam. Jāliek audzēknim domāt,

just un darīt vienā laikā.

Pievedīsim James'a dotos norādījumus basketbola

pamatzināšanu piesavināšanai.
Kad māca jaunu spēles daļu, nepieciešami:
lai katrs spēlētājs uzmanīgi klausītos norādījumos;
lai zālē nebūtū neviena blakus trokšņa ;

katram spēlētājam jāpakļaujas ar visu garu jauna

treniņa mācībai.

Spēlētājiem jātrenējas pēc iespējas kārtīgi un in-

tensivi Katrai kustībai jābūt precizai, ātrai un vieglai.

Jāievēro, ka katru nepareizu kustību piesavinās

vieglāk nekā pareizu.
Kad jaunais treniņš piesavināts, tas pēc iespējas

jāpielieto un jāatkārto katrā izdevīgā mirklī. Kad pai-

dagogs iemācījis komandai piem. āķa piespēli, tad ar to
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šis darbs vēl nav izbeigts, viņam jāskatās, lai spēlētāji
pielieto to arī spēlē īstā laikā un vietā.

Ir labi, ja paidagogs kļūdu izlabo tūlīt, t. i. acu-

mirklī, kad kļūda izdarīta Tas ļoti svarīgi, jo nepareizo
kustību atkārtošana veicina nepareizus paradumus.

Beidzot jāsaka:
99% basketbola spēles kustību ir paraduma kustības.

Paidagoga galvenais uzdevums spēles pareizo parašu
piesavināšanā Minētie paradumi jāmāca pēc zināmiem

pamatprincipiem un plāniem.

Svarīga ir arī treniņu izvēle un mācīšanas metode,
kas paidagogam jāievēro.

262 Jaunus paņēmienus māca ne ilgāk par 20 min.

no vietas. Piedzīvojumi rāda, ka ilgs treniņš drīzāk

atstāj slikta nekā labu iespaidu.
Jaunus paņēmienus var iemācīties vislabāk trenē-

joties 2 reizes dienā 10 līdz 20 minūtes. Pēc pāris
nedēļām vienreiz dienā un pēc tam 3 reizes nedēļā.

263. Grūtākos paņēmienus māca pa daļām. Reti

gadās spēlētāji, kas uzreiz var driblēt, apstāties un pie-

spēlēt. Parasti vispirms māca driblēt, tad apstāšanos,
tad bumbas satvēršanu un pēc tam visu tekošā kārtībā,
tad kāpinot tempu.

D. Priekšmeta izskaidrošanai jāatbilst audzēkņu

saprašanai

263. Sporta paidagogam jāizskaidro savs priekšmets

ta, lai audzēkņi saprastu to. Tikai tāda mācīšana sekmē

ātru vielas piesavināšanu.
Cilvēks mācas ar redzi, dzirdi un tausti. Ja piem.

prasa no spēlētājiem, ko viņi sajūt basketbola sacīkstes

sākumā, kad bumbu ievada spēlē, tad saņem visdažādākās

atbildes.

Vieni atbild, ka viņiem prātā skatītāji, tiesneši,

bumba, ko met gaisā starp diviem spēlētājiem, viņi redz,
ka pretinieks cenšas viņiem skriet garām un t. t. Tas ir

tas pats tips, kas eksāmenos atceras, kur viņš uzdoto

lasījis. Par šiem cilvēkiem sakām, ka viņiem redzes

atmiņa.
Citiem atmiņā kapteiņa saucieni, spēlētāju uzmudi-

nājumi un skatītāju trokšņi. Šādi tipi vislabāk mācas,
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noklausoties priekšmetu. Par viņiem sakām, ka viņiem
dzirdes atmiņa.

Lielākā daļa sportistu tikai izjūt. Viņiem atmiņā
izjūta, ka viņi skrien bumbai pretim, ka piespēle seko

piespēlei, ka pretinieks cenšas izlauzties. Šādi tipi pa-
tiesībā mācas nodarbībā. Varam teikt, ka viņi pieder

pie taustes tipa.
Nenoskaidrots jautājums, vai sports attīsta tausti vai

otrādi — cilvēki ar labu tausti ir labi sportisti.

Jāņem vērā, ka ikdienas dzīvē sastopami maz

tīro tipu.
No tā sporta paidagogam jāmācas, ka priekšmetu

mācot, viņam jāievēro šie trīs tipi.
Teorētiskie priekšlasījumi līdz ar demonstrācijām uz

tāfeles, miniatūros spēļu galdos ar maziem spēlētājiem un

filma veicina redzes vai dzirdes atmiņu. Nav slikti, ka

audzēkņi atkārto galvenos vilcienos redzēto saturu un

paši zīmē uz tāfeles un atkārto uz spēļu galdiem galvenos
spēļu gājienus.

Bet vispāri jādod iespēja sportistam gūt pieredzi
īstenībā.

Pieredze ir labākā skola. Auto vadīt var iemācīties

vienā stundā klasē, bet īstenībā vadīšana prasa laiku un

pieredzi.
Profesors var studentiem visas zinības iedzīt galvās,

bet studenti ar teorētiskām zināšanām nevar nekā iesākt,

jo īstenībā tikai teorija vien nelīdz. īstenībā vajadzīgi
arī reāli piedzīvojumi

īstie tautas un valsts vadoņi ir tie, kas personīgi
ir piedzīvojuši to, ko vēlāk dzīvē izved. Viņi ar savu

darbību ir tikuši pie vadonības un tāpēc prot dzīvi īsti

vadīt un pārskatīt. Sporta laukuma pieredze ir tāda pati.
Lai sportista zināšanas būtu cik lielas būdamas, ja viņam

nav piedzīvojumu, viņš neuzvar.

E. Mācībās jāvalda interesei.

Lai mācībās radītu interesi, jāņem vērā vairāki

apstākļi.
264. Paidagoga iespaidīgā personība var ar pavēli

likt audzēkņiem darboties. Visi saņemas un ar neapjaustu

sajūsmu izpilda, un nodarbība ir interesanta un saistoša.
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265. Daži paidagogi intereses degpunktā stāda ce-

rības uzvarēt un godalgas
266. Tālāk var spēlētājus sajūsmināt ar nacionālām,

organizācijas interesēm v. t. t, kas bez šaubām piespiež

audzēkņus saņemties un rast interesi uz priekšmetu.
267. Labāki kā iepriekšējie līdzekli ir padarīt spē-

lētāju apzinīgu par savām spēles spējām.
Lai dabūtu precizu, objektivu pārskatu par spēles

spējām, jāsastāda spēles tabele, kurā jāatzīmē viņa spēles
rezultāti sekoši:

Cik reižu viņš piespēlēja ?

Cik reižu tam iespējas ķert bumbu?

Cik reižu viņš piespēlēja pareizi?
Cik reižu viņš pārvaldīja bumbu nepareizi ?

Cik reižu viņš driblēja ?

Cik reižu driblēja pareizi ?

Cik reižu viņš meta?

Cik reižu metiens nelaimējās?
Cik reižu viņš, izstartējot bumbai pretim, atņēma to

pretspēlētājam ?

Cik reižu viņš centās satvert no dēļa atlēkušo bumbu?

Cik reižu viņš atlēkušo bumbu saķēra ?

Cik reižu viņš izpildīja pagriezienus?
Cik reižu viņš piespēlēja ar atsitienu pret grīdu?
Cik reižu izdevās piespēles ar atsitienu pret grīdu?
Cik reižu viņš taktiski nepareizi spēlēja aizsar-

dzībā? v. t. t.

Ar sekošām piezīmēm paidagogs nevērtē pēc vis-

pārējā iespaida, bet pēc noteiktiem faktiem. Šāda spēles
kritika ieinteresē spēlētāju, paceļ viņa spējas un labo

tā kļūdas.
268. Lai pieaugtu interese uz priekšmetu, jāizskaidro

spēlētājiem mērķis, cik tālu viņiem jāattīsta savas spējas

un kādā laikā

Lai to sasniegtu, kā priekšzīme jāmin labākie spē-

lētāji un labākās komandas un jāuzmudina audzēkņi
sekot viņu priekšzīmei.

269. Bez šaubām interese uz priekšmetu pastiprinās,

ja spēlētāji zin, kāds viņu uzdevums. Uzdevumam jābūt
sīki jo sīki izskaidrotam un pamatotam.

Piem. nevajaga mācīt tā, kā to mēdz teikt basket-

bola aizsargiem vispāri: „Sedzi savu pretinieku labāk".
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Tā vietā viņam vajadzētu aizrādīt kļūdas, kā: „Tu
par daudz tuvojies savam pretiniekam", vai arī „preti-
nieks pēc piespēles cenšas tikt tev garām; lai to novērstu,
ātri jāatkāpjas atpakaļ daži soļi". Vai „tu pie pagriezie-
niem esi par tuvu", vai Jāpievērš uzmanība, ka preti-
nieks ar māņu kustībām ļauj tevi izvest no īstā līdzsvara

stāvokļa" v. t. t.

Sādi paskaidrojumi labo spēlētāju kļūdas un viņu
interese uz basketbola spēli aug.

F. Sākot darbu, jāpiemērojas audzēkņu spēju
līmenim

270. Sporta paidagogam jānoskaidro, ar kādu ma-

teriālu viņam jādarbojas. Piem uzsākot darbu ar jaunu

komandu, vispirms jāredz komandas spēle. Jānovērtē

spēles līmenis, un darbam jāsākas no tās vietās, kur

spēlētāji ar savām spējām īstenība ir.

Piem. veltīgas pulēs mācīt iesācējiem dažādas tak-

tikas, ja viņiem vēl sveša spēles technika v. t. t.

271. Daži paidagogi sadala spēlētājus pēc spējām
1. 2. 3 v. t. t. komandās un strādā ar katru attiecīgi

viņu spējām. Tāda rīcība nav pareiza, jo daži spēlētāji
iemācas ātri, bet pavirši, citi atkal lēni, toties labi Ar

šādu sadalījumu grēko pret pēdējiem, un beidzot komanda

no tā cieš.

Labāk sekot katram spēlētājam un dot visiem iespēju
spēlēt un trenēties kopā ar labākajiem.

Ar šādu metodi var atklāt dažus jaunus talantus,
kas sliktos spēlētājos neizcēlās, bet spēlējot ar labiem

spēlētājiem, viņu spējas vareni atplaukst.

G. Mācīšanas — lēns process.

272. Sporta paidagogam nav jāsteidzas ar mācīšanu.

Daži jauni paidagogi ir kā enciklopedisti. Viņi steidzas

no viena jautājuma uz otru un pēc pāris nedēļām ko-

mandā ir sajukums.

Jāņem vērā, ka mācīšana ir lēns process un pati
viela ir izskaidrojama lēni un sistemātiski.

Katru dienu vienu jautājumu, bet labi, pamatoti un

pareizi. Tad mācīšanai ir sekmes.
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H. Automatizēta un apzināta spēle.

273. Mācot jāizskaidro, kāda spēles daļa jāautoma-
tizē un kāda spēles daļa jāpielieto ar prāta darbību.

Katram spēlētājam jābūt šie jautājumi skaidri.

Basketbola spēlētājiem spēles technika jāautomatizē,
tas nozīmē, spēlējot viņš nedrīkst domāt, kā ķert, mest,

aizsargāt v. t t

Viņa kustībām jābūt kā paradumam. Bet ar šīm

kustībām ir cieši saistīti dažādi izņēmuma paņēmieni,
kas jāpatur prātā un jāpielieto piemērojoties apstākļiem.

274. Piem. Uzbrucējs ar bumbu atrodas ar muguru

pret pretinieku zem sava groza. Lai atbrīvotos no preti-
nieka un izpildītu metienu, viņš pagriežas pa labi. Aiz-

sargs, to jau agrāk uzminēdams, virzas uz to vietu, kur

beidzas uzbrucēja pagrieziens un pēdējais ir atkal kavēts.

Nākošo reizi uzbrucējs, dabūjis bumbu, negriežas vairs

tik tālu kā pirmo reizi, bet izpilda griezienu tikai līdz

pusei. Aizsargs pēc paraduma atkal skrien uz iepriekšējo
vietu. Uzbrucējs rezultātā ir brīvs un izpilda metienu.

275. Vai piem. uzbrucējs ar driblu virzas gar malu

groza virzienā. Aizsargs, ejot tam pretim, izpilda pa-

griezienu līdz ar uzbrucēju un piespiež viņu virzīties uz

laukuma malu.

Aizsargam driblētajā paņēmiens zināms, jo pēdējais
to jau agrāk vairākas reizes izpildījis. Aizsargs pazīst
arī dribla ātrumu un uzbrucēju var tādā gadījumā

viegli kavēt.

Tagad, kad aizsargs ir uzbrucējam blakus, pēdējais

palielina skrējiena ātrumu un, novietojot ķermeni starp
aizsargu un grozu, spurtē groza virzienā.

Ar minētiem divi paņēmieniem centos paskaidrot,
kas domāts ar technikas automatizēšanu un apzinātu spēli.

Šis jautājums šķiro spēlētājus. Spēlētājs ar auto-

matizēto techniku ir akla mašina, kas agrāk vai vēlāk

uzskrien uz sēkļa. Ar automatizētu techniku savas spējas

inteliģenti pielietojot, spēlētājs ir ļoti bīstams visiem un

vienmēr. Automatizētai technikai pievienojas klāt arī

domāšana, kas tiek saistīta dažādos veidos. Tā ir spēles

augstākā pakāpe. Tagad spēlētājs nav vairs manekens,
bet dzīva persona, mākslinieks, kas brīvi spēj radīt
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I. Ātrā un lēna mācīšanās.

276. Ir jautājums, vai var dažas dienas pirms sa-

cīkstēm mācīt jaunu taktiku.

Tas ir tas pats, ko dara studenti pirms eksāmena.
Daži kaļ pāra dienas pirms eksāmena. Rezultātā viņiem
eksāmena laikā viela ir labā atmiņā, bet viņi tam pa-

tērējuši daudz enerģijas un drošības tomēr nav. Mazākā

uztraukumā viņi neprot atbildēt. Kas tā ir mācījies, tam

viela arī ātri piemirstas.
Citi mācas visu semestri un pirms eksāmeniem tikai

atkārto. Viņi ir droši eksāmenos. Ja arī katrs jautājums

viņiem nav skaidrs, savu priekšmetu vispārējās līnijās

pazīst. Ko viņi mācījušies, tas viņiem paliek atmiņā

ilgu laiku.

Spēlē tā sauc. spēles taktikas vienā dienā

pretiniekos var izsaukt apjukumu. Šādu paņēmienu var

pielietot tikai pie veciem, rūdītiem un mierīgiem spēlē-

tājiem, kas sevī ir droši un neuztraucas.

Otrs mācīšanas sliktums ir tas, ka pretiniekam ir

pazīstams komandas spēles veids, jo jauninājumus grūti
ievest.

Tās priekšrocības ir, ka spēle ir droši iemācīta un

nekādi citi apstākļi nevar spēli izsist no līdzsvara.

J. Izejas stāvokļa nozīme.

277. Apmācībās liela vērība jāpievērš izejās stā-

vokļa nozīmei. Izejstāvoklis ir stāvoklis, no kura sportists

sagatavojas nākošai darbībai: skrējējam izejstāvoklis
starta bedrītēs, golfa spēlētājam sitamās nūjas atvilcienā,

basketbola spēlētājam metienā v. t. t. Šis ir stāvoklis,
kura ķermenis sagatavots ātrākai reakcijai un koordinā-

cijai. Izejstāvoklī slēpjas katra nākošā kustība. Ir hazarda

spēle, kuru sauc par pokeru. Šīs spēles pamatprincips
ar sejas mimiku vai pareizāki sakot — visu izturēšanos

slēpt īsto stāvokli, un spēles sekmes pa lielākai daļai

atkarājas tieši no tā (vienaldzīgās sejas). Tāda pat no-

zīme kā pokera spēlē
„
vienaldzīgai sejai", sportā izej-

stāvoklim. Izejstāvoklim nav jādod tikai labāka iespēja
ātrākai darbībai, bet jāslēpj arī turpmākie nodomi.

Kādēļ piem., piegriež lielu vērību aizsargu kāju dar-

bībai? Tādēļ, ka kāju darbība vislabāk rāda, kur spē-
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lētājs grib virzīties Pie laba izejstāvokļa pat kāju dar-

bība nerāda, kādā virzienā viņu īpašnieks nodomājis at-

rauties. Ķermeņa izejstāvoklim atbilst pašapziņa. Par to

paskaidrošu tuvāk, bet pie apmācīšanas pēdējā jāuzsver

tāpat kā pirmā. Soda metienu izpildījumā izejstāvoklis
kā arī pašapziņa ļoti svarīga.

K. Pieeja iesācējam un veteranam.

278. lesācējam jāmāca spēles technika. lesācējs

cīņās nav labs stratēģis, viņš bieži zaudē galvu, jo spiests
domāt ļoti daudz par ķeršanu, piespēli v. t. t. Par iesācēju

viņu sauc tikmēr, kamēr pilnīgi automatizēta spēles
technika.

Veterānam spēles technika automatizēta. Veterānam

var atļaut stratēģijas brīvību un iniciatīvi. lesācējam

jādara kā pavēlēts, veterāns līdzinās iesācējam, ja viņš
sāk domāt par bumbas ķeršanu v t. t, ar vārdu sakot

kļūst pārāk centīgs.

Līdzīgi ir ar auto vadītāju, kad viņš mašīnu izva-

dītu cauri burzmai, un tikai tad vēl sāktu domāt par va-

dīšanu. Tad viņš noteikti sabrauktu kādu Arī kurinā-

tājs nespētu veikt savu darbu, ja viņš sāktu domāt par

ogļu mešanu krāsnī.

Ir kāda pasaka par vardi un simtkāji. Varde, redzot

simtkājaino staigājam, sāk skaļi smieties. Uz jautājuma

„kādēļ tu tik skaļi smej", varde atbild: „es brīnos, kā

tavas kājas kustas, saki man, kura kāja tev kustēsies nā-

košā?" Simtkājainais domāja un nevarēja vairs paku-
stēties no vietas.

L. Darba atšķirība no spēles

279. Mācīšanās tās nozīmē spēles treniņš nedrīkst

pārvērsties par darbu. Nedrīkst notrulināt spēle s instinktu.

Liela starpība starp tā sauc. strādnieku un spēlētāju.

Strādnieku spiež, spēlētājs pats sevi piespiež. Strādnieku

pamudina, bet spēlētājs it kā deg, spēlē ejot. Strādniekam

jāatlīdzina, jo strādnieks domā, ka viņš strādā organizā-

cijas labā, spēlētājs, pateicīgs organizācijai par viņas

pretimnākšanu un piedāvāto spēles iespēju. Strādniekam

zaudējumu gadījumā zūd interese uz turpmākām spēlēm,

spēlētājs cenšas no jauna.
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Tadel jāuzmana, lai no spēlētajiem neizveidotu

strādniekus. Nedrīkst ļaut pirmajiem pārspēlēties.

M. Zelta vidusceļš.

280. Sporta paidagogs nedrīkst būt pārāk centīgs,
piespiežot spēlētājus piesavināties ideālo techniku, jo to

nevar sasniegt kā ķermenisko tā garīgo īpašību dēļ.
No otras puses neviens spēlētājs nelabojas, ja viņam nav

ideālu. Skatoties no sporta paidagoga viedokļa, starp
divām galējībām ideālām un īstenām spējām vajadzētu
atrast vidusceļu.

Šinī jautājumā bieži kļūdas.

Piem., sporta paidagogs, sesonai sākoties, var ļoti

strauji spiest piesavināties attiecīgu techniku. Ar to

spēlētāji var kļūt slinki un nejūtīgi. No otrās puses

sporta paidagogs var taisīt pārsteidzīgus spriedumus par

saviem spēlētājiem, viņiem kā technikas priekšzīmi no-

stādot technikas galējības. Ar to viņš dod priekšroku
tiem spēlētājiem, kam labāka technika, bet kas īstā spēlē
ir sliktāki kā spēlētāji, kam vājāka spēles technika, bet

kas cīņā izrādās daudz spējīgāki.

N. Mācībām jānorit sadraudzīgā garā.

281. Treniņos jācenšas radīt draudzīga atmosfēra.

Spēlētāji atšķiras ar raksturiem, pasaules uzskatiem un

paradumiem, tādēļ var gadīties, ka rodas nesaskaņas at-

sevišķo spēlētāju starpā. Dabīgi, ka atmosfēra jau pati

par sevi jau diezgan sasprindzināta : katrs cenšas iekļūt
komandā un tas dod ierosmi nenovēlībai un nesaskaņai.
Šī parādība sevišķi spilgta pie jauniešiem un dažreiz sa-

stopama arī pie neapzinīgiem veciem spēlētājiem.
Jaunam un neapzinīgam cilvēkam grūti panest, ka

viņu atstāj ārpus komandas. Tādiem gadījumiem jāveltī

sevišķa vērība un jācenšas tas iznīcināt jau pašā sākumā.

Jāizskaidro, ka darīšana ar komandas, ne atsevišķo

spēlētāju interesēm. Kad noskaidrots komandas sastāvs,

jāzūd domai, ka spēlē tikai divi spēlētāji, bet desmit un

katram no tiem sava vieta un uzdevums.

Tad uz sola sēdošais spēlētājs vairs nevar apskaust
savu biedri, kas nozīmēts pamatsastāvā. Visi desmit,
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kā uz sola tā laukumā, cīnās par vienu mērķi. Ja tomēr

rodas dažādi strīdi starp atsevišķiem spēlētājiem, jāno-
skaidro apstākļi un jāsoda vainīgie, gadījumā ja darīšana

ar iedomību

III.TRENIŅŠ.

282. Kā iepriekš minēts, basketbola mācīšanas mērķis
ir saskaņota un cīņai spējīga komanda. Darbu, ar kuru

min mērķi sasniegt, sauc par treniņu.
Trenēt vārda plašākā nozīmē ir attīstīt ķermeni ar

vingrinājumiem, kārtīgu dzīves veidu un izsargāt to no

nelaimēm kā arī slimībām, lai uzturētu ķermeņa maksi-

mālo darbības spēja; audzināt spēlētājos īpašības, ar

kurām varētu pārvarēt cīņas spraigumu.
Vadoties no tā, sadalu darbus sekoši: fiziskais darbs

un vingrošana, spēles mākslas piesavināšana vai treniņš
vārda šaurākā nozīmē, kārtīga dzīves veida radīšana,
labas formas uzturēšana un garīgais līdzsvars.

A. Fiziskais darbs un vingrošana.

283 Katra sportista priekšrocība ir kustību spējīgs

organisms, kas spēj pretoties lielām piepūlēm. Laiki,
kad sacīkšu laukumos gāja izskata pēc ir garām Skaistā

angļu boksa skola aizmirsta, „Vīnes valsis" futbolistiem

nav vairs pietiekoši ienesīgs, vieglatlētu „fasons" zudis.

Viss ir vienkāršs, bet viss iziet uz rezultātu. Boksera

mērķis ir pretinieka zods, futbolistam pretinieka vārti,

vieglatlētam mērķa lente un rekorda karodziņš. Rezultātu

sasniedz, ziedojot visus spēkus mērķim, nešķiežot liekus

spēkus un piepūli blakus nodarbībām Agrāk bokseri ne-

lietderīgi izšķieda spēkus dažādiem „fasona" sitieniem un

kad vajadzēja gUt rezultātu, trāpot pretinieka zodu, spēku
vairs nebija; futbolisti veltīgi „dejoja" laukuma vidū, bet

pie vārtiem pietrūka ātruma un spēka sitienam v. t. t.

Līdzīgi ir arī basketbolā. Skaista spēle laukumā nedod

nekā, ja komanda nav spējīga izrauties uz savu grozu.

Ar izrāviena spējām saprotam realizēt katru gadījumu,
lai gūtu uzvaru. Tas prasa no spēlētāja organismu, kas

spēj vairāk kā parasti piepūlēties. Kāpēc grūtās cīņās
bokseri nesit otru nokautā, futbolisti neiegūst vārtus un
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basketbolists grozu? Bieži tikai tādēļ, ka viņš nespēj.

Spēcīgs un darbībai gatavs ķermenis ir pirmā labā bas-

ketbolista prasība. Besketbolista ķermenim jābūt tādam,
kas atbilstu ātrai, lēcienu bagātai spēlei, kas prasa lielu

izturību Tāpat basketbola spēle prasa izkoptu līdzsvara

sajūtu, lai apstātos, atrautos, pagrieztos, precizi piespēlētu

un mestu.

Kādēļ aizsardzībā rodas pārkāpumi? Tādēļ, ka ķer-
menis nespēj to, ko prasa spēle. Lai neskrietu virsū

krītošam pretiniekam, jālec tam pāri, pretinieka piespēles

kavēšanā, lēcienā, augumu tā pārvaldīt, lai negadītos sa-

dursme ; kritienā nesasisties; bumbu saņemot lēcienā, vēl

stāvokli novērtēt un pēdējā mirklī novirzīt bumbas lido-

jumu v. t t

Bez tam basketbols prasa arī spēcīgus ķermeņus,
kas burzmā zem groza spētu pretoties grūdieniem.

Katrs saprot, ka tādu ķermeni nevar sasniegt ar

vienu vai dažu gadu treniņu. Treniņam un ķermeņa at-

tīstībai jāsākas jau jaunībā.
Pilsētu zēnu ķermeņa attīstības pamatā jāliek fizisks

darbs un vingrošana Amerikas futbolisti augsti vērtē

fizisko darbu (ceļu būves, mežu darbi v. t. t.) vasaras

brīvlaikos. Arī slavenie profesionālie bokseri savā tre-

niņa plānā uzņēmuši fizisko darbu. Fiziskais darbs ir

pamats, uz kura būtu jābūvē visa mūsu laiku fiziskā

audzināšana

Lauku zēnam fiziskais darbs ir profesija, ar ko gan

saistīti arī trūkumi jānovērš ar attiecīgu vingrošanu.
Lauku zēniem ieteicama Nīls Buka vingrošanas sistēma.

Vingrošana iet roku rokā ar darbu. Neesmu nekad

redzējis igauņu spēlētājus tik izcilā formā kā olimpiādes
pārabudes sacīkstēs; iemesls šeit bija 2 mēnešu vingro-
šana pirms tam.

Basketbolistam labākā ir partera vingrošana ar kri-

tieniem, partera atslēgām, roku stāju, salto v. t. t. Sī vin-

grošana jāmācās katram zēnam un katram komandas lo-

ceklim 10—15 min. pirms treniņa sākuma*)
Tā tad sākumā sagatavot ķermeni: Tas ir pamats,

uz kā celt visu pārējo. Technika bez pamata ir skaista,
bet nedod rezultāta.

*) Vingrošanai tālāk ziedota nodaļa.



Tas ir iemesls, kadeļ daudzi izkrīt no spēlētāju
rindām. Viņu ķermeņi nespēj to, ko prasa spēle.

B. Spēles mākslas piesavināšana.

284. Pirms sezonas, t. i. rudenī vissvarīgākais jau-

tājums treniņa plāna sastādīšana.

Rudens treniņos visbiežākā nelaime pārtrenēšanās.
Tādēļ treniņa plāns jāizstrādā racionāli. Pieņemsim, ka

pirmās sacīkstes sākas oktobra pēdējā nedēļā, tad treniņi

jau jāuzsāk septembra sākumā. Pirms sezonas sākuma

jātrenējas vismaz septiņas nedēļas. Šo septiņu nedēļu

treniņu uzdevums:

Spēlētāju iekšējo orgānu un muskuļu pakāpeniska

sagatavošana, pie kam sirds, plaušas, muskuļi tiek attī-

stīti ilgstošai darbībai.

Vajadzīgās spēles technikas piesavināšana. Spēles
technika jāiemāca tā, lai tā kļūtu par paradumu.

Uzbrukuma un aizsardzības pamatnoteikumu sakār-

tošana.

levērojot šos pamatprincipus, jāsastāda sekošs plāns.

Pieņemsim, ka komandas rīcībā nedēļā divas stundas.

Tad pirmās četras nedēļas, t. i. astoņas stundas jāziedo
technikas piesavināšanai un ķermeņa attīstībai.

Šajās stundās jāizņem visa vajadzīgā spēles technika,

un lai šīs stundas nekļūtu garlaicīgas, jāpariet no vi

elementa uz otru.

Treniņa plāns var būt sekošs:

1. nedēļa.
10 min. vingrošana.
10

„
piespēles un ķeršana.

10
„

uzbrucēja ķermeņa technika un taktika.

10
„

dribls.

10
„

aizsarga ķermeņa technika un taktika.

10
„

metieni no vietas.

2. nedēļa.
10 min. vingrošana.
10

„
piespēle un ķeršana skrējienā.

10
„

uzbrucēja un aizsarga ķermeņa technika un taktika.

10
„

dribls.

10
„

metieni skrējienā.

181
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3. nedēļa.
10 min. vingrošana.
10

ļļ
aizsarga ķermeņa technika + piespēles un ķeršana
sacīkšu apstākļos.

20
„

metieni sacīkšu apstākļos.
5

„

dribls.

5
„

viegla spēle starp divām komandām.

4. nedēļa.

Tas pats, kas 3. nedēļā.
Nākošās trīs nedēļas jāziedo aizsardzības un uzbru-

kuma sistēmu trenēšanai. Nepieciešami, lai spēlētāji pirms
iešanas uz laukuma, iepazītos ar teorētisko spēles gaitu.

So nedēļu spēles technikas treniņš no iepriekšējo
nedēļu technikas treniņa atšķiras ar to, ka techniku trenē

pēc nodomātas uzbrukuma un aizsardzības sistēmas.

Treniņa plāns sekošs:

5. nedēļa.
10 min. vingrošana.
20

„
uzbrucēja technikas pielaikošana attiecīgai uz-

brukuma sistēmai.

15
„

aizsarga technikas pielaikošana attiecīgai aizsar-

dzības sistēmai.

15
„

spēle starp divām komandām, kur pārmaiņus
viena komanda uzbrukumā un otra aizsardzībā.

Treners seko spēles gaitai.
Spēlētāji aizsargājas un uzbrūk, kā viņiem mācīts.

Pie katras taktiskas kļūdas treners aptur spēli un izlabo to.

6. nedēļa.
10 min. vingrošana.
15

„
uzbrucēja tecnikas pielaikošana attiecīgai uzbru-

kuma sistēmai.

10
„

aizsarga technikas pielaikošana aizsardzības si-

stēmai.

25
„

spēlē tāpat kā 5. nedēļā.

7 nedēļa.

Tas pats, kas 6. nedēļā.

Starp 6. un 7. nedēļu varētu noturētkādu draudzības

sacīksti ar vājāku pretinieku.
Minētās 7 nedēļās jāpiegriež vērība sekošiem trū-

kumiem.
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285. Ilgstošs treniņš bez spēles padara spēlētājus

gļēvus. Lai to novērstu, treniņos jāizvēlas elementi,
kuros netrūktu sacensības momentu. No otras puses nav

labi šajās nedēļās spēlēt, izņemot gadījumu, kad grib
sasniegt spīdošu formu jau sesonas sākuma. Kas agrā
rudenī daudz spēlē, sasniedz lielisku formu jau decembrī-

janvarī.
286. Ar sacīkšu sesonas sākšanos, samazinās tre-

niņu intensitāte. Tad komandai jātrenējās vienu reizi

nedēļā, nav ieteicams treniņā spēlēt vairāk kā 20—25 min.

Ja komandai nav sacīkšu, var spēlēt 40 —45 min.

Spēles vietā jāmāca spēles technika, jānovērš piesavinātie
sliktie paņēmieni un sevišķa uzmanība jāpievērš metie-

niem. Nevar piemirst arī soda metienus, jo tos izpilda
ļoti slikti tieši nepietiekoša treniņa dēļ.

C. Kārtīga dzīves veida radīšana.

287. Gandrīz 50% no sportista panākumiem var pie-
skaitīt viņa dzīves veidam. Bieži varam satikt apbrīno-

jami apdāvinātus jauniešus, kas ļoti daudz trenējas, bet

nevar sasniegt spīdošus rezultātus, nepiemērota dzīves

veida dēļ Šis jautājums tik ka par to vajadzētu
rakstīt speciālu grāmatu. Šeit īsumā pieminēšu tikai

dažus svarīgākos momentus.

a. Ārsta pārbaude.

288. Pirms sezonas sākšanās nepieciešama ārsta

pārbaude tiem, kas kandidē komandas posteņiem. Sevišķa
vērība jāpiegriež sirdij, plaušām un nierēm. Kandidātiem

ar veselības defektiem nedrīkst atļaut piedalīties sacīkstēs.

Pamatnoteikums — sacīkstēs var piedalīties tikai

jaunieši ar veselu organismu.
Katrai komandai vajadzīgs savs uzticības ārsts, kam

būtu jāizskaidro komandai veselības jautājumi, jāseko

spēlētāju veselības stāvoklim, jārūpējas par slimajiem,

pašam jābūt klāt sacīkstēs v. t. t.

b. Svara tabeles.

289. Katram spēlētājam jānosveras pirms un pēc

treniņa. Ar īstu darba iedalījumu un ķermeņa attīstības

likumus ievērojot, treniņā zaudētais svars jāatgūst vienas
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nakts atpūtā. Katra nenormāla svara samazināša-

nās, vienalga kurā laikā, izņemot sezonas sākumā, ir

pārpūlēšanās pazīme, sevišķi, ja var manīt ilgstošu vieglu
nogurumu un sāpes locītavās.

c. Dieta.

290. Pēdējos gados mainījies uzskats par sportista
ēdienu. Sportists var ēst dažādubarību, kas viņam garšo.
Barība, kas viņam negaršo, nav viņam piemērota, lai gan

vispāri šī barība būtu ļoti barojoša un ieteicama.

Sportistu ēdiens sastāv no barojošas un labi sagata-
votas barības. Svaiga gaļa, dārzāji, putras, augļi ir laba

un veselīga barība.

Ēdienam jābūt dažādam. Piens vislabākais dzēriens.

Viena krūzīte tējas vai kafejas nedara sliktu tiem, kas

pie viņas pieraduši.

Barība labi jāsakošļā. Nedrīkst ēst daudz, bet ar

mēru. Ēdieni, no kuriem būtu jāizsargājas: taukaina gaļa,
taukaini cepta barība, kūkas, karsta un svaiga baltmaize

un izsmalcināti gārdumi. Vajadzētu atteikties arī no

garšvielām.
Jāēd 3 reizes dienā un noteiktā laikā. Jāgādā par

kārtīgu sagremošanu. Uz nedēļas beigām jāsamazina ba-

rības daudzumi, jšpēles dienā jābūt sevišķi uzmanīgiem
barības izvēlē. Šajā dienā sevišķi svarīgi, lai barība

būtu laba, viegli sagremojama un to ēstu ar mēru.

Nav ieteicams ļoti daudz dzert. Spēles dienā pēc

iespējas atteikties no dzeršanas. Treniņa dienās divas

stundas pirms treniņa vairs nedzert.

Brokastīs kafeju var dot tikai tiem, kas pie tās pie-
raduši. Labāki, ja vēlākās stundās kafeju nedzer.

d. Tīrība.

291. Ķermeņa mazgāšanai nav jātaupa ziepes. Vis-

labākais mazgāšanai remdens ūdens, bet tā vienmēr jā-
beidz ar aukstu dušu. Sacīkšu dienai tuvojoties, jāsaīsina
dušas laiks.

Katram jābūt savam tīram un asam dvielim slaucī-

šanai. Labi jānoslauka pakausis, ausis un kaju pirkstu

starpas.
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e. Masāža

292. Lai ķermenis ātrāki atspirgtu pēc nogurdi-
nošas sacīkstes, ieteicama visa ķermeņa vai kāju masāža.

Pārāk bieža masāža nav ieteicama. Tikai zināmi sportistu

tipi lieto masāžas. Vairums iztiek bez tās. Parasti uz

masāžas galdiem var sastapt otrās šķiras sportistus, kur-

pretim pirmklasīgie sportisti iztiek bez tās.

f. Atpūta.

293. Labi jāpazīst atpūtas jautājumi. Cilvēks at-

pūšas dažādos veidos. Viņš atpūšas, guļot B—lo stundas

diennaktī, atpūšas arī nomodā esot, atbrīvojot sevi kā

fiziski tā garīgi. Atpūta cilvēkam ir arī pārmaiņa darbā.

Praktiski minēto var izdarīt sekoši:

Sportistiem jāguļ B—lo stundas. Gulēt jāiet vēlākais

11-tos vakarā, jo nakts miegs atspirdzinošāks kā rīta miegs.

Treniņos pēc katrām 10—15 min. jābūt 1 min. at-

pūtas, kad sportisti var atpūtināt savu ķermeni un garu.

Treniņos jāmaina arī treniņa elementi, lai ar to iz-

sargātos no garlaicības.

g. Sportista veselība.

294. Spēlētājiem jāizskaidro veselības jautājumi. Ir

daudz veselības jautājumu, par kuriem spēlētāji vēl ne-

skaidrībā. Kā minēts, vislabāk, ja uzticības ārsts šos

jautājumus izskaidrotu plašāki. Pie šādiem jautājumiem
varētu pieskaitīt pirmkārt nikotīna, alkohola un seksuālos

jautājumus. Sevišķi kaitīga startējošam sportistam ir

smēķēšana, jo tā atstāj lielu iespaidu uz sirdsdarbību.

Ja pieaugušam cilvēkam smēķēšana nav sevišķi kaitīga,
tad sportistam tā var būt liktenīga.

Nepieaugušiem kā arī sacīkšu sportistiem jānoliedz

smēķēšana. Sportistiem smēķēšana jāatmet vismaz sa-

cīkšu sezonā.

Alkohols atstāj ļaunu iespaidu un noteikti jānoliedz

tā lietošanu. Alkohols maitā nervu sistēmas svaigumu,

novājina cilvēka paškontroli un kā vispārēja inde slikti

iespaido organismu v. t. t.

Seksuālie jautājumi musu sportistiem vēl pavisam
neskaidri. Lasa gan dažādas grāmatas vai ievāc infor-

mācijas no kāda „uzdzīvotāja", bet trūkst pozitivo

izskaidrojumu Katrā gadījumā seksuālo jautājumu ne-
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pareiza izpratne, sekmē sportista spēju mazināšanos.

Seksuālās dzīves pārmērības atstāj sliktāku iespaidu uz

sportista formu nekā smēķēšana un dzeršana. Tā kā šis

jautājums ļoti nopietns un diskrēts, tad to var izskaidrot

tikai lietpratēji un personas ar augstām paidagogiskām
zināšanām. Visi šie trīs jautājumi jāiztirzā sīkāki, ko

par nožēlošanu šeit nevar.

h. Iesildīšanās un atdzišana.

295. Jāseko, lai sportists pareizi iesildītos un at-

dzistu. Nepareizi, ka zālē ienākot, sāk mest grozā no

tālienes. Jāsāk ar tūviem metieniem un vieglu driblu,

pamazām palielinot metienu distanci un dribla ātrumu.

Rezervistiem pirms ieiešanas spēlē sevi labi krietni jā-
iesilda. Pēc nogurdinošas spēles nepareizi iet tūlīt zem

dušas Ķermenim vispirms drusku jāatdziest un sirds

darbībai jānomierinājas.
Nav ieteicams pēc treniņa vai sacīkstes braukt

mājās, viegla pastaigāšanās atspirdzina nogurošos locekļus

un izsargā no muskuļu sacietēšanas.

D. Izsargāšanās no pārpūlēšanās.

296. Kad komanda uzsāk treniņu septembra sākumā

tā ir spēka un dedzības pārpilna. Septembra vidū vai

beigās, atkarībā no treniņa intensitātes, zūd spēka pār-

pilnība un parādās arvien vairāk noguruma pazīmes.

Skaidrs, ka sezonas beigās jācīnās ar nogurumu,

kas ir pārpūlēšanās sekas.

Vispāri komandas pārtrenēšanās briesmas lielākas

kā pārāk maz trenējoties.
Pārtrenēšanās iemesli dažādi.

Treners grib uzspiest savu gribu spēlētājiem. Viņš
neatrod par vajadzīgu iepazīties ar spēlētāju īpašībām,
lai gan viņam vajadzētu atrast spēlētāja dabīgās kustības

un tās attīstīt.

Otrs pārtrenēšanās iemesls, ka spēlētājiem māca

pārāk daudz uz reizi. Viņš nonāk neziņā. Nezin, ko

darīt, un tas nospiež viņa garastāvokli un veicina no-

gurumu Tādos gadījumos jātaisa īss sāvilkums par iz-

ņemto vielu un jāļauj viņam spēlēt pēc saviem ieskatiem.
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Pārtrenēšanās iemesls var būt arī ļoti liels jūtīgums.
Spēlētāji dažreiz ļoti mudināti uzvarai, bieži solītas da-

žādas balvas vai atlīdzības uzvaras gadījumā. Šāda
atmosfēra pamazām nogurdina.

Drošākās pārtrenēšanās pazīmes ķermeņa svara sa-

mazināšanās, uztraukums, kļūdas bumbas pārvaldīšanā,
izturības trūkums, pamācību aizmiršana, vienaldzība,

intereses trūkums v. t. t Pārtrenējies spēlētājs neieskrien,
bet iesoļo treniņa telpā, labprāt tērzē ar saviem biedriem

laukuma malā.

Turpretim nepārtrenēto spēlētāju pazīmes skaidrs

skats, uzmanība, ātrums, cenšanās, ātra apķeršanās, ne-

noguršana un laba ķermeņa koordinācija Šāds spēlētājs
nav arī nenovēlīgs. Tas parādās viņa centienos un at-

kārtotās pārrunās par spēli, treniņiem v t. t. Viņš lābi

gul un ēd, barību labi sagremo v. t. t.

297. Pārtrenēšanās vai pārpūlēšanās novēršama ar

atpūtu.
Kā piemēru pievedīsim divas komandas A un B.

Sezonas sākumā A komandas potenciālās spējas bija lie-

lākas par B komandas, bet pēc 7. nedēļas viņa pārpūlē-

jusies un ar to daudz zaudējusi no spēles mākslas.

A komanda tagad var rīkoties divējādi. Viņa var

turpināt treniņus, pārpūlot sevi vēl vairāk. Viņa var at-

pūsties, lai viņā atrodošās spējas atspirgtu.
Ja A komanda dara pirmo un B komanda trenējas

kārtīgi, B komanda var A komandu uzvarēt tādēļ, ka B

komandas praktiskas spējas lielākas kā A komandas acu-

mirklīgās potenciālās spējas.

Atspirgt var dažādos veidos: spēlētājam vai spēlētā-

jiem uz vienu nedēļu pilnīgi jāaizliedz apmeklēt vingrotavu.

Vieglākos gadījumos atspirgumu dod darbības pār-

maiņa. Piem. dažreiz labs līdzeklis ir pāriet uz volejbolu.
Bieži samaina intereses trūkumu ar pārtrenēšanos.

Intereses trūkums nav vienmēr pārtrenēšanās pazīme.

Intereses trūkums rodas, Ja pēc sistemātiska spēles tre-

niņa spējas neuzlabojas. Šādu intereses zušanu iespaido
apstāklis, ka spēles līmenis nepieaug pakāpeniski mācī-

šanai. Parasti spēles līmenis aug sākumā, tad apstājas

un pēc ilgāka laika atkal pieaug v. t. t.

Šis apstāklis atkarīgs no tā, ka grūtāki elementi

prasa labu automatizēšanu, kas savukārt prasa ilgāku laiku.
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Tādēļ jātrenējas kā līdz šim, lai pārvarētu šo apstākli.
Šāds mācības turpināšanas veids no vidējiem spēlē-

tājiem var izveidot virtuozus.

Vidēja labuma spēlētājam ir gan spēles technika,
bet virtuozam tā ir izsmalcināta.

E. Garīgais līdzsvars.

298. Basketbola spēle vairāk kā cita ko-

mandas spēle mainīga savā raksturā. Šajā spēlē vājai
komandai vienmēr iespēja uzvarēt. Var spēlē būt priekšā
ar 10 —15 punktiem, bet spēli beigt kā zaudētājs. Mūsu

žurnālisti pēc otrām Eiropas meistarsacīkstēm, redzot, ka

komandas zaudēja, izteicās ļoti pareizi, ka basketbolā bez

fiziskām spējām, ļoti liela nozīme garīgām īpašībām.

Tādu pašu domu izteica arī 11. olimpiādes basket-

bola zelta medaļas ieguvējas USA treners, kas teica:

„Mani zēni ir labi, bet ja viņi zaudēs garīgo līdzsvaru,
tad viņi neuzvarēs. „Eesti Spordileht" (igauņu sporta
lapa) izsakās par šo jautājumu, ka treneri bieži arī sa-

prot šo jautājumu, bet nespēj garīgi līdzsvarot komandu.

Tas ir pareizi. Eksperimentālai psicholoģijai vajadzētu
nākt mums talkā, bet pašreiz garīga līdzsvarošana vēl

neizpētīta. Treneriem kādreiz mēģinājums izdodas, kād-

reiz neizdodas. Dažreiz apstākļi izdevīgi komandas garīgai

līdzsvarošanai, dažreiz nav.

Tā tad, lai uzvarētu sacīkstē, nepietiek tikai ar

ķermeņa attīstību vien, te vajadzīgs arī pareizais garīgais
noskaņojums.

Rodas jautājums, kādēļ dažreiz garīga līdzsvarošana

laimējas un citreiz nē?

Grūtības sagādā tas, ka komanda sastāv no 10 spē-

lētājiem. Viņi visi ir cilvēki un katram savādāki centieni

un mērķi. Katram savi eksistences jautājumi, jāatrisina
zināmas savstarpējas attiecības. Katrs spēlē izturas da-

žādi, viens pārdroši, otrs bailīgs, trešais neticīgs, ceturtais

centīgs, piektais apātisks v. 1.1.

Lai no šiem dažādiem raksturiem izveidotu vienību,

jābūt labam cilvēku pazinējam.

299. Patiesībā pārliecībai uzvarēt un bailēm zaudēt,

jābūt līdzsvarotām spēlētāju īpašībām.
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Pārliecība uzvarēt un bailes zaudēt mainās spēlē-
tājos, bet griba uzvarēt pastāv vienmēr katrā komandā,
vienos varbūt pasivā, bet otros ļoti aktivā veidā

Apskatīsim šos atsevišķos gadījumus, kuros spilgti
parādās apstākļi, kad garīgais līdzsvars izšķir uzvaru vai

zaudējumu.

300. Kā pirmo gadījumu pievedīsim stipro komandu

spēli ar vājām komandām sezonas sākumā.

Vājas komandas uzvara pār stipro komandu, faktisti

ir divkārša uzvara un tādēļ sevišķi tīko pēc tās. Tāda

uzvara ieiet komandas vēsturē. Parasti gan vājai ko-

mandai lielas bailes zaudēt, uzvaras pārliecība svārstīga,
griba uzvarēt vienu dienu pasiva, otru aktiva. Šīs pār-
liecības svārstīgums var rasties arī pašā sacīkšu laikā.

Kad vājas komandas spēlētājiem iespēja iegūt punktus
jau spēles sākūmā un viņi var labi apsargāt grozu, viņu
garastāvoklis un uzvaras pārliecība top moša un viņi tad

spēlē labāko spēli.

Stiprākā komanda ir sliktākā stāvoklī. Griba uzvarēt

katrā spēlētājā liela. Viņi grib spēlēt labi, lai vēlāk spē-
lējot ar nopietnākiem pretiniekiem, sasniegtu savu maksi-

mumu Patiesībā viņiem trūkst gribas cīnīties ar maz-

vērtīgāku pretinieku, bailes zaudēt viņos gandrīz nemaz

nav, jo ir dabīgi, ka stiprākais uzvar. Ticība uzvarai liela.

Kad salīdzinām abu komandu stāvokli, tad vājākai
komandai tas labāks.

Vājākās komandas treneram nav veltīgi jātērē laiks

spēlētāju garastāvokļa pacelšanai. Apstākļi paši gādā

par to Stiprākās komandas treneram nopietni jābaidās

par stāvokli. Ja viņš nekā nedara, lai spēlētājus garīgi
līdzsvarotu, gandrīz drošs, ka komanda zaudēs, ja tikai

viņa nav fiziski daudz pārāka par pretinieku.

Kad pēdējo tieši nevar saskatīt, trenera pienākums

jau laikus sākt aizrādījumus. Viņš ar katru spēlētāju
runā vienatnē. Jādrošina spēlētāji, kas baidās, ka viņus

apmaina sliktās spēles dēļ. Jāizsaka piezīme spēlētājiem,
kas pasīvi. Var arī darīt atbildīgus par spēles stāvokli

dažus spēlētājus, kas tad sāk baidīties zaudējuma un

ietekmē arī pārējos spēlētājus baidīties no zaudējuma u.t.t.

Daži tādi paņēmieni, īstā laikā pielietoti, labvēlīgi

iespaido spēlētāju domu līdzsvarošanu.
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301. Cits gadījums, ja satiekas divas vienādu spēju
komandas pirmo reizi sezonā. lepriekšējo spēļu rezultāti

pret citiem pretiniekiem vienādi. Tādā gadījumā abu

komandu garīgam līdzsvaram vajadzētu būt vienādam.

Mēs tomēr zinām, ka tas vienmēr tā nav, jo tas atkarājas
no atsevišķo spēlētāju raksturiem.

Neapšaubāmi, ka abām komandām liela griba uz-

varēt. Abas komandas baidās zaudējuma un abas cer

uzvarēt.

Lai stāvokli varētu labāk izskaidrot, pieņemsim, ka

A komanda sastāv no aktiviem spēlētājiem, bet B ko-

mandā spēlētāji pasivi.
A komandas treneram grūts uzdevums. Viņam jā-

apslāpē komandas lielā uzvarēs kāre Kad viņš to nedara,
komanda iet pārāk saspīlēta uz laukuma. Viņa spēlē
mežonīgi un neprecīzi. Tā negūst punktus un izdara

daudz pārkāpumu. Kad saredz šādu gadījumu, treneram

jāizturas vienaldzīgi pret spēli, viņš nerunā par spēles

kopdarbības vajadzību un neiztirzā pretinieka spēli.

Ģērbtuvē pirms spēles garīgu līdzsvaru sekmē

anekdotes, humors un smiekļi. Kad minētais paņēmiens

izdodas, komanda iziet uz laukuma gan ar stipru gribu

uzvarēt, bet tā tik daudz apslāpēta, lai varētu cīnīties

aukstasinīgi un izšķiroši. B komandas treneram jāpalie-
lina spēlētājos uzvaras kāri. Viņa spēlētājiem jākļūst

agresivakiem. Papildināsim trenera paņēmienus, lai spē-
lētājus padarītu aktivākus. Treners sīki atkārto spēlētā-

jiem spēles techniku, iztirzā pretinieka spēli un pamudina
katru atsevišķu spēlētāju sīvi cīnīties. Viņš var pat
uzdot spēlētājiem noturēt referātu vai drošākai rezultātu

gūšanai pat nodzēst telpās uguni, atstājot spēlētājus

tumsā, lai pārdomātu savu turpmāko darbību. Kad šie

paņēmieni vaiņagojas panākumiem, komanda iziet uz

laukuma cīņas spējīga.
302. Aspkatīsim vēl vienu gadījumu. Piem. X ko-

manda pēc kārtas uzvarējusi vairākās cīņās un vispār
viena no labākām komandām.

V komanda ir 4— 5 cīņas zaudējusi.
X komanda uzvarēja V komandu sezonas sākumā

ar lielu punktu pārsvaru Tagad komandas satiekas otro

un pēdējo reizi sezonā.
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X komandas uzvaras kāre daudz maz pasiva. Bailes

zaudēt mazas, un uzvaras pārliecība liela.

V komandai stipra griba uzvarēt, bet tikpat lielas

bailes zaudēt, tomēr viņai ir cerības uzvarēt taisni tādēj,
ka X komanda pārāk pārliecināta par savu uzvaru, kas

pēdējai ir liels mīnus

X komandai jāpalielina bailes zaudēt un jāsamazina

pārliecība uzvarēt. Tas trenera grūtākais uzdevums, un

tieši tādēļ, ka viņš pats arī tic uzvarai. Viņam vispirms

pašam sev jāizskaidro, ka viņa komandai, neskatoties uz

labām izredzēm, ir iespēja arī zaudēt un tikai tad viņš
var to iestāstīt spēlētājiem.

Treneram jau laikus par to jādomā. Garīgā līdz-

svarošana jāsāk vēlākais nedēļu pirms sacīkstēm. Piem.

treners stāsta spēlētājiem, ka zināms pretinieka uzbrucējs
sacīkstēs iemetīs noteikti B—lo8 —10 grozus; ka pretinieka
komandai jauns ātrs spēlētājs, ka zināms spēlētājs labā

formā v. t t.

V komandas garīgā līdzsvarošana Ildzinātos iepriek-

šējās vājākās komandas līdzsvarošanai.

Minētie piemēri cenšas izskaidrot trenera problēmas,
kas rodas sakarā ar gara līdzsvarošanu.

Interesanti zināt, kādi apstākļi iespaido spēlētājus

un komandu un kādu iespaidu tie atstāj uz spēlēm un

spējām.

303. Komandu kādreiz pārņem uzvaras gars, kuru

grūti salauzt.

Šo uzvaras garu izsauc dažādi apstākļi.

Spēlētāji, salīdzinot ar citām komandām, ļoti labi.

Viņu fiziskās spējas daudz augstvērtīgākas kā pretinie-
kiem. Šādas komandas atrod ļoti reti.

Uzvaras gars var rasties arī neapzinīgi, kā tas

gadās kādreiz pie kāršu spēles. Labas kārtis nāk viena

pakaļ otrai. Komanda tāpat var sākt uzvaru gājienu pēc
kādas nejaušas uzvaras, kurā tā itkā piedzīvo savu spēju

un sadarbības atdzimšanu. Šī atdzimšana var rasties,

pateicoties dažādiem apstākļiem — no kārtīga dzīves

veida, kas veicina labu formu v. t. t. Visdrošākais uz-

varas gara pamats tomēr ir komandas garīgais līdzsvars,
ko viņa spēj sasniegt sistemātiskiem treniņiem. Par to

turpmāk.
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304. Uzvaras gara lielākais ienaidnieks ir sevis

pārvērtēšana. Bieži sajauc sevis pārvērtēšanu ar drosmi.

Sevis pārvērtēšana slēpjas tanī apstāklī, ka spēlētāji ne-

uztver sīkumus, jo viņi pārvērtē savas spējas un ne-

novērtē pareizi pretinieku. Pārdrošs spēlētājs neizdod

no sevis visu. Viņš pareizi neaptver stāvokli. Viņš aiz-

mirst savus agrākos zaudējumus un domā, ka viņš ne-

uzvarams. Viņa spēles līmenis krīt. Komanda, kas sevi

pārvērtē, kļūst gļēva saspēlē. Katrs spēlētājs cenšas pats
tikt galā ar savu pretinieku.

Kāda lielāka uzvara var izsaukt sevis pārvērtēšanu,
kas tad sekmē savas komandas izcelšanu un pretinieka
pārāk zemu novērtēšanu.

Pārākuma sajutu var arī izsaukt daudzie panākumi,

pēc kuriem spēlētāji nākošā spēlē ir gļēvi. Te jāsaka, ka

katra spēle jāņem nopietni. Jāspēlē ar visu gribu, precizi
un ātri arī pret visvājākām komandām, jo pēdējie arvien

sagādā vislielākos pārsteigumus.
Arī treniņš ar sliktām komandām noved pie spēju

nepareizas novērtēšanas un rada pārākuma sajūtu. Tādēļ
arī otrai komandai jābūt labai.

Jāsaka, ka laikraksti, izceļot vai nopeļot vienu vai

otru komandu, var ar to daudz viņai kaitēt vai arī celt

viņu spējas.
Slavējot un pārvērtējot komandu, laikraksti spēlētājos

rada pārākuma sajūtu, kas parasti beidzas ar komandas

fiasko. Sevišķi tā ir, kad laikraksti jau pirms sacīkstēm

min. komandai dzied slavas dziesmas. Favoritiem grūti
nokratīt no sevis skaļo reklāmu Sekojot lielājiem starp-
tautiskajiem turnīriem, neieskaitot dašus izņēmumus,
redzam, ka uzvarētāji bijuši tā sauc. „outsideri".

Tādēļ ieteicams laikrakstiem objektīvāki novērtēt

spēles un neradīt sansacijas Sensacionālas ziņas ir mūsu

labākos sportistus novedušas pie zaudējuma.
Sevis pārvērtēšana var rasties arī no uzskata, ka

dažs labs spēlētājs vai treners ir cēlonis uzvarai. Kadnu

tad viena vai otra no viņiem trūkst vai izdara kļūdu,
komanda sabrūk.

Zaudējumi ir labākās zāles pret sevis pārvērtēšanu.
Jo agrāk tas notiek, jo labāk. Kā jau agrāk minēts, arī

laikrakstu korespondenti jāapvalda. Jābrīdina un jāvērš

spēlētēju uzmanība uz viņu kļūdām, lai ar to uzlabotu
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viņu spēli. Tas nav viegli tādos apstākļos. Tāpat arī

jāveicina vienprātība. Liela vērība jāpiegriež arī spēlē-
tāju lielīšanai, jāizsargājas no uzslavas v. t. t. Ja iespē-
jams, atvietot ar citiem spēlētājiem Labākā pārdomas
vieta spēlētājam sols. Tā ir vieta, kur spēlētājs mācās

pareizi spēlēt un pārdomāt, kāda īsti viņa kļūda.

305. No otras puses komandū var pārņemt zaudē-

šanas gars Tāda komanda zaudējoši visas uzvaras

cerības.

Vainīgais šeit treners, kas varbūt solījis spēlētājiem

pārāk
v

daudz vai viņus pārpūlējis.
Šis

gars parādās pie tām komandām, kuru mērķis —

tikai uzvarēt

Komandām, kas spēlē tikai tādēļ, ka mīl spēlēt, tas

nekad negadās
Labākais līdzeklis pret zaudējumiem ir tikai atpūta.

Labi ir arī sanākt un stāvokli objektīvi novērtēt, pētīt
iemeslus un radīt draudzīgas attiecības.

Zaudēšanas gara pirmie vēstneši ir neuzmanība un

intereses trūkums par spēli Treneram tad vispirms jā-
izpēta lietas apstākļi, vai viņš pats nav vainīgs pie tā.

306. Komandā var arī rasties neuzticība vienam

pret otru, un šis apstāklis var kļūt liktenīgs.

Brīnišķīgi, ka modernais cilvēks, kas pamato visus

savus panākumus ar prātu un individuālām spējām, bieži

vien ir māņticīgs.
Kā rodas māņticība? Pievedīšu piemēru. Pašlaik

sabiedrībā parasts ar vienu sērkociņu aizdedzināt ne vairāk

kā divas cigaretes, un ja to pārkāpj, paredz ko ļaunu.
Šis tikums, kā stāsta, radies britu būru karā, kur

naktī briti, cigareti aizdedzinot, bija uguni snieguši no

rokas rokā, būri tad tēmēja, un kad trešais aizdedzināja

cigareti, šāva, un viens no britiem krita.

Pievedīšu otru piemēru no eskimosu dzīves. Reiz

eskimosi gājuši medībās. Viņus piemeklēja nelaime, un

viņi neieguva medījumu, tā kā vajadzēja pat badoties un

salt. Pēdējā barības rezerve — suņa šķiņķis — bija pa-

licis pie telts. Kad nebija vairs ko ēst, sūtīja vienu no

medniekiem pēc šķiņķa Ceļā viņš satika lielu roņu baru.

Viņš ieguva labu medījumu, un no tā laika medībās ejot,
vienumēr jāņemot līdz suņa šķiņķis, citādi neesot laimes.
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Līdzīgi ir arī ar basketbolkomandu, kas noturējusi
savu pēdējo treniņu pirms lielā turnīra piektdienā, 13.

datumā.

Pēc treniņa komanda saģērbusies labā garastāvoklī
jo spēlētāji jutušies lieliski un cerējuši iegūt meistara

nosaukumu.

Pēkšņi viens no spēlētājiem jokodamies teicis: „mēs
neuzvarēsim vis, jo trenējāmies piektdienā un turklāt vēl

13. datumā". Viņa biedri tikai pasmējušies.
Pirmā cīņa notika pret vāju pretinieku. Tā kā tanī

dienā komandai bija divas spēles, spēlētāji neizdeva visu

no sevis. Viņi tikko uzvarēja vājo pretinieku, un kad

komanda pēc cīņas brīnījās par savu slikto spēli, tas

pats spēlētājs atkal sacija : „es jau teicu, ka mūs piemeklēs
nelaime". Tagad visi vairs nesmējās. Tajā pašā dienā

otrajā spēlē komanda bija pilnīgi sabrukusi. Spēlētāji
bija pārāk centīgi, spēlēja saraustīti un guva uzvaru tikai

ar viena punkta pārsvaru.
Visa komanda kļuva māņticīga. Spēlētāji gulēja

slikti. No rīta ceļoties, bija uztraukti, bez apetites v. t. t.

Kad viņi vakarā spēlēja pusfinālā, viņi bija sabrukuši.

Viņus bija sagrābis ļauns spēks, ko viņi nespēja pārvarēt.
Patiesībā zaudēšanas iemesls bija pavisam citāds.

Komanda savā lielājā centībā trenējusies katru dienu rīt.

no pīkst. 6—7 un vakarā arī vēl vienu stundu. Tas bijā

par daudz. Spēlētāji jau turnīra sākumā bija noguruši
un kad neveicās pret pirmo vājo pretinieku, vajadzēja,

saņemt visus spēkus, lai uzvarētu.

Tad nāca otrā cīņu diena pēc negulētas nakts, kas

atņēma spēkus. Spēlētāji gan apvainoja savā zaudējumā
kādu pārcilvēcīgu spēku.

Šī pārcilvēcīgā spēka nagos sportists var nokļūt pa-

visam ikdienišķos apstākļos. lemesls te var būt nogu-

rums un saslimšana.

Piem. spēlētājs saslimst. Viņam ir augoņi. Augoņu

dēļ jāizpaliek no treniņiem. Kad viņš atveseļojas un sāk

atkal apmeklēt treniņus, viņš ir pārāk centīgs, rezultātā

viņam var rasties kāds izmežģījums, lūzums v. t. t. Tas

noved pie sajūtas, ka viņu sagrābis kāds pārdabīgs, ļauns

spēks.
Bieži ir neuzticība un bažas pret zināmām pilsētām,

vingrotavām, komandām, apģērbu, laika apstākļiem, ne-
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laimēm v. t. t. Daži atkal tic māņticības labajpm garam,
un kā talismanu sacīkstēs ņem tīdz kādu lelli, zvēriņu
v t. t. Kas atgadītos tad, ja šī skaistā lietiņa pazustu?

No māņticības var atsvabināties tikai tad, ja katram

spēlētājam skaidrs, ka te darīšana ar suģestiju. Viņiem
jāizskaidro apstākļi, kas rada māņticību.

Patiesībā labākais un vienīgais līdzeklis pret māņ-
ticību ir garīgais līdzsvars, kas ir pareizais spēles pamats.

307. Komandai bieži jācīnās ar baiļu sajūtu Bai-

līgs tas spēlētājs, kam trūkst mugurkaula un iniciatives.

Grūti minēt absolntū līdzekli pret bailēm. Jāizmē-

ģina ar vienu vai otru metodi.

Bailes zūd, ja nedomā par sevi, bet par otru. Māte,

glābjot savū bērnu no nelaimes, ir tālu no bailēm par

sevi. Tāpat spēlētājiem jārūpējas vairāk par otru. Labs

līdzeklis atsvabināties no bailēm ir domāt, ko darīšu ar

pretinieku, nevis ko darīs pretinieks ar mani.

Daudzi aizdzen bailes filozofējot un iedomājas, ka

sacīkste nemaz nav tik svarīga, ka spēle, ka vienam ar-

vien jāzaudē un otram jāuzvar v. t. t.

Treners un kapteinis kopīgi darbojoties, var daudz

līdzēt, lai spēlētāji atbrīvotos no bailēm.

Baidās tas, kas ir viens Tādēļ starp spēlētājiem

jārada uzticēšanās saites. Bailes jāaizdzen jau pašā sā-

kumā Baiļu pazīmes ir steiga, apjukums v. t. t.

Spēlētāji jādrošina un jācenšas viņi iepazīstināt īste-

niem spēles apstākļiem, vienkārši izskaidrojot, kā priekšā
stāvošā spēle varētu beigties, piegriežot ļoti lielu vērību

atsevišķu spēlētāju pienākumiem un aizrādot, ka katrs

spējīgs savu uzdevumu veikt.

308. Sacīkstēm seko dažādi: skatītājs — iesācējs
redz spēlē kritienus, sitienus, metienus v. t. t. Viņš redz

veiklos paņēmienus, bet viņa spēles izpratne ir pavirša

Sporta reportieris — piedzīvojis skatītājs — redz

dziļāki. Viņš redz labus spēlētājus, nelaimes v t. t.

īsteno spēles saturu redz tikai tie, kas komandai

stāv vistuvāk — treners un rezerves spēlētāji

Treners saskata spēlētāju satraukumu pat viņu pa-

ņēmienos, viņš redz kā viena vai otra neveiksme iespaido

spēlētājus. Viņš redz, kā komanda kādreiz pēc viegli
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gūta panākuma, kļūst nolaidīga. Ir spēles, kur uzvara

atkarājas tikai no viena metiena, piespēles v. t. t. Ar šo

piespēli vai metienu var uzvarēt pat uzvarētāju.
Basketbolā reizēm veicas vienai, reizēm otrai komandai.

Skatītāji uztraukti, spēlētāji piepūlas. Viena komanda

gūst grozu, un grozs seko grozam. Pretinieks salauzts.

Viena komanda garīgi sabrūk un zaudē, otra gūst paļā-
vību un uzvar.

Uzvaru guva komanda ar lielāko garīgo līdzsvaru.

Garīgais līdzsvars ir dvēselisks stāvoklis, kur neiespējama

svārstība, atkāpšanās un bailes.

Tā patiesībā ir gara un miesas sadarbība un stā-

voklis, kurā cilvēks gatavs dažādiem grūtiem uzdevumiem.

Var teikt, ka garīgi līdzsvarots cilvēks ir vīrišķīgs.
Garīgi līdzsvarots cilvēks visu dara kārtīgi, meistarīgi

un organizēti Garīgais līdzsvars kronē spēlētāja īpašības.
Vai tenisa spēlētājs spēj sist bumbu vēl pretinieka

laukuma stūrī, ja pēdējā gemā viņa zaudējums ir 5 — 2 ?

Cik ilgi skrējējs spēj vēl skriet, ja viņa elpošana apgrū-
tināta un pretinieks paiet tam garām, un ja viņa piekri-

tēji apklust?

Garīgi līdzsvarots spēlētājs ir dvēselīgi pareizi no-

stādīts tāpat kā fiziski pareizi attīstīts spēlētājs ir labā formā.

Negatīvi var definēt, ka garīgais līdzsvars neparādās
vienaldzībā. Veinaldzība ir garīgais lentes tārps. Viņā
trūkst uzvaras gribas, dzīvības.

Garīgais līdzsvars neparādās arī melancholijā, sliktā

un nomāktā garastāvoklī.
Arī bērnišķīgs optimists nav garīgi līdzsvarots.

Tāds ir savas spējas pārvērtējis un nav dzīvot spējīgs.

Ļoti liels jūtīgums arī nav garīgais līdzsvars. Bailes

rada „zaķa pastalas", dusmas — sliktus sportistus. Bai-

līgais un dusmīgais spēli zaudē.

Arī stūrgalvībā nav garīgā līdzsvara. Stūrgalvīgais
grib par katru cenu izlauzties tur, kur tas ir neiespējams
vai pāriet izmisuma pilnā aizsardzībā. Abi šie stāvokļi

nepareizi.
Tādēļ garīgo līdzsvaru pauž līmenis, kādā atrodas

iniciatīve. Cilvēki ar iniciatīvi ir vadoņi.
Kad pretinieks stiprs un spēles vadīšana grūta, kad

nogurums grib ņemt virsroku, grūti būt par vadoni, bet per-

sona ar vīrišķo garīgo līdzsvaru arī tad vēl var būt vadonis.
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Otra garīga līdzvara pazīme ir uzticība sporta ideā-

liem. Viegli ir dusmoties grūtā spēlē un izturēties ne-

sportiski pret pretinieku. Straujās spēlēs cilvēkos parādās
zvērs. Garīgi līdzsvarots cilvēks spēj sevi savaldīt arī

visgrūtākos apstākļos. Garīgais līdzsvars izpaužas arī

stāvokļa pareizā novērtēšanā. Groza iegūšana spēles
sākumā nav tik svarīga kā spēles beigās v. t. t.

Garīgi līdzsvarots spēlētājs iegūst grozu īstā laikā,
neizdara pārkāpumu, kad tas nav nepieciešami v. t. t.

Viņš pat nogurumā redz pretinieka stāvokli un iz-

manto tā vājās puses.

Garīgo līdzsvaru vislabāk ieaudzina nopietna sacīkšu

pieredze, uzmudinošs un labs treners un līdzspēlētājs.
Pamatā jābūt spēlētāja labam veselības stāvoklim.

Sistemātisks treniņš, kurā iepīts sacīkšu moments,
neapšaubāmi palīdz ieaudzināt garīgo līdzsvaru.

Jāseko baiļu cēloņiem un jāiznīcina tie.

Ja cilvēks baidās no nepazīstamā stāvokļa, kas lie-

kas noslēpumains, nepieciešami šo noslēpumu atsegt un

un padarīt saprotamu.
Garīgo līdzsvaru salauž bezdarbība, gaidīšana. Daudz

komandu zaudējušas, kas bezdarbībā gaidījušas spēles
sākumu.

Garīgo līdzsvaru iespaido arī slikts veselības stāvoklis.

Lielākie garīgā līdzsvara postītāji komandās ir un-

tumainie, bailīgie un „zvaigznes".
Garīgi līdzsvarots cilvēks neļauj untumiem valdīt

pār sevi. Viņš rīkojas piemēroti apstākļiem, turot acis

vaļā, lai pareizi novērtētu stāvokli.

Bailes paralizē spēlētājus, un tās jāiznīcina jau spēles
sākumā.

„Zvaigzne" grib, lai viņas slava augtu un tādēļ ne-

saspēlējas ar citiem, bet spēlē viens. Tas pretiniekam
dod lielākas iespējas novērot tos apstākļus, kas saārda

komandas garīgo līdzsvaru.

IV. Sacīkstes

309. Šeit pirmais jautājums, kam nepieciešamas
sacīkstes ?

Tas atkarājas no pretinieka. Parasti zināmi sastāvi

spēlē labi pret zināmiem sastāviem. Piem., 11. Eiropas



198

meistarsacīkstēs
v

otro vietu ieguvusi Itālijas komanda

vienmēr zaudēja Cechoslovakijai, turpretim čechi pārlieci-
noši zaudēja komandām, kas zaudēja Itālijai

Tādēļ vajadzētu mācīties pamatīgi pazīt pretinieka
spēli.

Ar viņu jāiepazīstas, kad viņš spēlē ar kādu citu

pretinieku. Jāmācās tad sīki redzēt viņa stiprums un

vājās puses.

Pievedīšu jautājumus, uz kuriem atbildot, var no-

teikt pretinieka trieciena spējas.

1. Vai pretinieka komandā ir kāds gara auguma

spēlētājs ?

2. Vai garais spēlētājs spēlē labi zem groza un

laukuma vidū?

3. Vai bombū ievadot spēlē no centra, pielieto

kombinācijas? kādas?

4. Kādū aizsardzības sistēmu pielieto?
5. Vai aizsardzības spēle visu laiku tā pati? Vai

punktu pārsvarā lieto vienu un pretinieka pār-
svarā otru sistēmu?

6. Vai komanda vilcina laiku, kad viņa ir punktu

pārsvarā ?

7. Ko dara komanda, kad pretinieks vilcina laiku ?

8. Vai komanda pielieto kombinācijas, sodmetienu

izpildot?
9. Kas bīstamākais uzbrucējs?

10. Kas sliktākais aizsargs?
11 Kādi spēlētāji lēni pārejā no uzbrukuma aiz-

sardzībā ?

12. Vai pielieto kombinācijas, bumbu ievadot spēlē
no gala vai sanlīnijām?

13. Vai uzbrukumam izlieto noteiktas kombinācijas ?

14. Kādi spēlētāji bīstami driblā?

15. Vai kāds paliek zem sava groza ?

16. Spēļu laukumu un ierīču savādības?

17. Tiesnešu darbība?

18. Vai kāds spēlē ar kreiso roku?

19. Spēlētāju augumu garums?
20. Vai viens no spēlētājiem paliek vienmēr zem

groza ?

21. Kuri ir labi tālmetienu izpildītāji?
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22. Kādi spēlētāji nemet no tālienes, bet māņu me-

tienu un driblē?

23. Vai pielieto ātro uzbrukumu, lēno uzbrukumu,
bloķēšanu un segšanu vai kādu citu uzbrukuma

sistēmu?

24 Kāds grozs izrādās labāks vietējai komandai?

25. Sacīkšu gaitai atbilstoša rezultātu atzīmēšana ?

Kad iespēja pretinieku šādi analizēt, tam pretim jā-
stāda atbilstoša komanda.

Jānovieto ātrums pret ātrumu, gari augumi pret garu

augumu v. t. t, ar vārdu sakot, pretiniekam pretī jāstāda

viņa spēkiem un spējām piemēroti spēlētāji

Svarīga nav tikai komandas satāva noteikšana un

tās fiziskās spējas. Svarīgs ir arī garīgais stāvoklis. Ja

iespējams pārgalvīgie un vienaldzīgie spēlētāji jāatstāj
rezerves spēlētājos Viņu vietā lai spēlē parastie rezerves

spēlētāji. Kad rezerves spētētāji spēlē labi, viņi jāatstāj

spēlē, ja slikti, jāapmaina Vienaldzīgais un pārdrošais

spēlētājs, redzot spēlēs nopietnību, maina savus uzskatus

un spēlē labi.

Komandai jāiziet laukumā garīgi līdzsvarotai. Šādu
stāvokli nevar sasniegt dažās dienās. Tas ir visas ko-

mandas audzināšanas panākums, kas sākas jau ar pirmo

treniņa stundu.

Daži treneri cenšas spēlētājus pirms sacīkstēm ga-

rīgi „uzskrūvēt", iedvešot viņiem sajūsmu.

Vispāri nevar ieteikt šādu rīcību. Bieži uzmudinātā

komanda zaudē tieši vājākam pretiniekam, jo ja sajūsma
nekādā veidā nevar izpausties, rodas vienaldzība un re-

zultātā zaudējums. Jo techniski tīrāka spēle, jo mazāk

var pielietot šo paņēmienu. Piem
,

futbolā tas būtu bijis

iespējams, bezbolā, tenisā, golfā, vingrošanā tas vispāri
nebūtu ieteicams.

Visvairāk spēlētājus iespaido un padara pat nejūtīgus

teiciens, ko, lietoja kādas komandas kapteinis pirms iz-

šķirošas basketbola spēles ārzemēs: „ja mēs tagad zau-

dēsim, ko teiks ļaudis mūsu mājās?" vai atkal: „puiši,

tagad sitīsim pretiniekus Šādi sekli, skaļi vārdi neuz-

mudina spēlētājus.
310. Vienādos apstākļos spēle attīstās līdz lūzuma

punktam, pēc kura viens zaudē un otrs uzvar.
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Lūzuma punkts ir kāda spēlētāja kļūda. Maza ne-

uzmanība metienā vai piespēlē, lieka vilcināšanās, steiga
pirmie ietekmē komadas lūzumu. Tādos mirkļos jāpie-
prasa time out un ja iespējams, jāapmaina šis spēlētājs

pret otru.

Time out laikā kapteinis nedrīkstētu izteikt pārme-

tumus vai uzmudinājumus.
Ja komandā kaut kas nav kārtībā, tur vainojami

tikai atsevišķi spēlētāji, kas nepilda savus uzdevumus.

Jāatgādina sīkāki viņu uzdevums. Visiem vēlreiz

jāatgādina, precīzi jāizskaidro pretinieka zināmie paņē-

mieni, jāaizliedz pielietot zināmus paņēmienus, un spēle

var turpināties.
311. Tas pats ir arī starplaika. Jāparāda katram

spēlētājam viņa kļūdas un kā tās labot. Starplaikā telpā

jābūt klusumam. Spēlētājiem jāatlaižas, seja un ķermeņa

augšdaļa jānomazgā ar siltu ūdeni. Viņi var sūkāt (ne

ēst) apelsinu, citronu vai ābolu.

312. Treneriem sacīkstēs bieži atvietošanas jautā-

jums grūta problēma. Šeit vispāri var teikt, jo mazāk

apmaina spēlētājus, jo labāk. Bieža apmaiņa iznīcina at-

bildības sajūtu spēlētājos.

Jāapmaina, kad spēlētājs noguris vai pilnīgi zaudējis

galvu.
Atvietot var arī draudzības spēlē, lai visiem spēlē-

tājiem dotu iespēju sacīkstēs piedalīties.
Pie paredzama zaudējuma vai drošas uzvaras arī

jāatļauj spēlētāju atvietošanu. Citos apstākļos jāizsar-

gājas no spēlētāju apmaiņas.
313. Pēc sacīkstēm, kad iegūta uzvara, jānovērtē

katra darbs, atbilstoši viņa spējām. Ja zaudēts, jāuztur

garastāvoklis. Pie vieglas uzvaras līdz ar slavēšanu spē-

lētāji jābrīdina. Ja spēlēts nolaidīgi, nākošā treniņā jā-

gādā par stingru treniņa spēli.
Jācīnās enerģiski un godīgi, bet ne negodīgi un gļēvi
314. Atsevišķs jautājums rodas par turnīra spēlēm.

Turnīra spēlēs spēlē 3—7 dienas no vietas, pie kam dažās

dienās jāspēlē pat divas spēles. Igauņu komandas pieda-

lījušās turnīra spēlēs Berlinē 11. olimpiādē, Rīgā 11. Eiro-

pas meistarsacīkstēs un studentuolimpiadēsTurināunParizē.

Sagatavošanās turnīriem jābūt pamatī un plānveidīgai
Jārīko daudz treniņa spēļu ar labiem pretiniekiem.
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Treniņa spēlēs jāļauj daudz spēlēt arī rezerves spē-

lētājiem, jo garajās turnīra spēlēs spēlētāji bieži izkrīt no

pamatsastāva un uzvar komanda, kurai labāki rezerves

spēlētāji.

Nedēļu pirms turnira komanda jāsaudzē, izvedot

vienīgi vieglas treniņa spēles.

Jāatkārto spēles technika, jāatkārto arī uzbrucēja
un aizsarga technika. Pēdējā nedēļā pirms turnira vis-

noderīgākā tomēr atpūta.

Jāizsargājas arī no ievainojumiem.
Komandai jāierodas turnirā garīgi līdzsvarotai un

fiziski labi sagatavotai. Parasta parādība, ka komanda,
kas pārliecināta par savu uzvaru, zaudē. Pirmkārt skatī-

tāji, kas atbalsta vājākās komandas, ir dabīgie ienaidnieki.

Otrkārt komanda, kas pārliecināta par savu uzvaru, ne-

spēlē savu labāko spēli, jo viņai trūkst sadarbības.

Labākais psichiskais stāvoklis ir t. s. „outsideriem". Ne-

viens nepiegriež viņiem vērību, viņiem nav ko zaudēt,

viņi var tikai iegūt, un tas padara viņus mierīgus.

Nogurdinošs mi ilgstošs turnirs prasa no spēlētājiem
labn fiziskū sagatavošanos. Spēlētājus nedrīkst piespiest

spēlēt treniņos. Kad ievēro pārtrenēšanās pazīmes, jādod

viņiem atpūta.
Turnira laikā liela nozīme, lai spēlētāji pēc iespējas

būtu atšķirti no ārpasaules.

Jāaizliedz reportieru apmeklējumi, jānoliedz laik-

rakstu lasīšana.

Komandā jāvalda vienprātībai un spēlētājiem brīvais

laiks jāpavada kopā.

Kopīgie ēdienu laiki, pastaigas, izpriecas jāsarīko

viņiem tā, lai ar to sagādātu viņiem labu atpūtu, bet ne-

atliktu laika pārdomām.

Nav ieteicams redzēt labāko pretinieku spēli. Tre-

neram vienam jāseko šīm spēlēm un jāpiegriež spēlētāju
vērība pretinieka stiprām un vājām pusēm.

Jābūt ļoti uzmanīgiem ar ēšanu, sevišķi, ja ēd ne-

parastu barību Jāēd vismaz 3 stundas pirms sacīkstes

sākuma. Piem., ja spēle sākas pīkst. 7 vakarā, jāēd no

rīta pīkst. 10. Šinī reizē jāēd visvairāk. Tai seko viegla

pastaiga un pīkst. 2 īss metienu treniņš. Pīkst. 1

/

/24 jāēd

viegli — glāzi tējas un dažas sviestmaizes.
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Trešā maltīte pēcspēles pirms gulētiešanas. Pamat-

princips — mazāk barības, vairāk atpūtas.
Nav labi spēlētājus piespiest gulēt pēc sacīkstes.

Labāk ļaut viņiem no rīta ilgāk gulēt. Jāļauj gulēt,
cik grib.

Beidzot kāds vārds par pašu sacīksti. Gandrīz ne-

iespējami, ka komanda var uzvarēt 4—5 reizes no vietās.

Laimīgas tās komandas, kurām nelaimīgajos vakaros

gadās vāji pretinieki.
Kad gadās zaudēt, jāzaudē godīgi. Jārāda, ka spor-

tists var būt arī labs zaudētājs. Liels apgrūtinājums
sevišķi iesācējiem ir kārtība un uzvešanās.

Tikko jaunieši šķiras no mājas apkārtnes, domā, ka

tagad var izmantot brīvību. Piekopj tādas nerātnības,
kas mājās nemaz neienāk prātā.

Kāds atrod, ka viņa Udensglāzē iebērta sāls; mētā

cukurgraudus; pļāpā dažādas muļķības; izbēg bez atļaujas

no viesnīcām v. t. t.

Šāda rīcība bieži radījusi plaisu starp treneru un

spēlētājiem. Rodas satraukta atmosfēra vissliktākā laikā

pirms spēles. Tā ir sagrautas draudzīgās attiecības.

Vislabākais pretlīdzeklis sasaukt komandu un iz-

skaidrot tai, ko no viņiem grib un kā un kāpēc viņiem
jāuzvedas zināmā veidā.

Labi ir arī atgādināt piemēru par labi pazīstamu

spēlētāju, ka vainas dēļ komanda zaudējusi cīņu.

Kad komandai saprotams, kas no viņas tiek prasīts,
un tā tomēr neklausa, tad jāsāk sodīt.

Sodītais tad nedrīkst apvainoties un viņam jā-

pakļaujas sodam.

Jāseko, lai pēc zaudējuma neviens spēlētājs nerunātu

par spēli. Vakarā prāti uztraukti un var pasprukt kāds

nepārdomāts vārds. Ar to uztur komandas garu un

vienprātību. Nākošā dienā lietu apskata objektivāki un

zaudējuma kritika nav tik asa un personīga.

V. Sporta paidagoga personīgās attiecības ar

sportistiem.

315. Attiecībām starp sporta paidagogu un spor-

tistiem jābūt skaidrām. Dabīgi, ka tādā sabiedrībā kā

komandā, iepazīšanās notiek ļoti ātri
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Paidagogam jāmācās apzinīgi pazīt savus audzēkņus,
jo no tā atkarājas komandas labklājība Tam jāsākas jau
ar pirmo sastapšanos.

Ir daudz ceļu, kā iepazīties ar cilvēku. Labi cilvēku

pazinēji var noteikt cilvēku raksturus pēc sejas līnijām,
apģērba, kustībām v. t. t. Visos gadījumos to gan nevar.

Spēlētāji jānovērtē pēc viņu izturēšanās, tāpēc ka sportā
cilvēku raksturs parādās labāk kā citur, jo kustības te

intensivas un darbojoties cilvēks parāda, kas viņš pa-
tiesībā ir.

Šeit var tuht saskatīt, vai cilvēks nolaidīgs, centīgs,
precizs, enerģisks v. t. t.

Sportistus varētu sadalīt zināmos tipos pēc viņu
sliktām un labām īpašībām.

Mums var būt darīšana ar īgno, kas vienmēr ne-

apmierināts ar visu. Katru reizi tas nav domāts slikti.

Šādu spēlētāju nevar mācīt. Kļūdas viņš vienmēr pie-
skaita citiem, zaudēšanas gadījumā vainīgi vienmēr citi.

Klusais tips ir pretējs īgnajam. Viņš nekad nerunā

pretim. Viņš darbojas patstāvīgi, spēlē labi, bet par viņu
nekā nedzird. Viņš apmierināts ar tiesnesi, vienalga kā

viņš būtu tiesājis. Ja pretinieks rupjš, viņš necenšas būt

tāds pats, bet spēlē labāk, lai izsargātos no rupjā

pretinieka.

Pļāpīgais pļāpā, lai sevi aizmirstu Nekas nevar

piespiest to klusēt. Bieži viņš ir arī derīgs komandai.

Grūtos stāvokļos pļāpāšana it kā palīdz tos pārvarēt un

komanda atgūst labo garastāvokli Vairākums pļāpīgo
ir traģiskie tipi, jo viņus neviens neņem par pilnu un

tādēļ viņiem arī nav neviena nopietna drauga.
Vadonis pārņem iniciativi un atbildību. Ar īstu va-

doni tas notiek dabīgi, jo viņam uzticas. Daudzi nepie-
mēroti uzmetas par vadoņiem, bet viņi ir slikti un spēlētāji

jūt pretīgumu pret viņiem.

Viņu sekotājiem galīgi trūkst iniciatives. Viņi var

būt apdāvināti spēlētāji, bet tikai tad, kad tiek uzmudi-

nāti un vadīti. Viņiem nav arī atbildības sajūtas, viņi
tikai seko vadonim, kas iet pa priekšu.

316. Arī paidagogi atšķiras raksturos. Raksturošu

šeit tikai dažus tipus.
Vieni domā, ka cilvēki ir mašinas un tādēļ spēlētā-

jiem uzspiež savu spēlēs veidu
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Otri tic spēles elastigumam un pielaiko spēles stilu

spēlētāju spējām.
Daži paidagogi ir pesimisti. Viņi vienmēr baidās un

visu redz tikai caur „tumšām brillēm". Citi atkal ir opti-
misti vārda īstā nozīmē.

Viņi vienmēr labā garastāvoklī, bet viņiem trūkst

pārliecības.
Citi ir kā vagari, viņi it kā „uzper" savu komandu

formā. Viņu kustības stūrainas. Citi ir vadoņi, kas ne-

pamudina vārdiem, bet darbos ir priekšzīme un vada

citus patstāvīgā darbā.

Neapšaubāmi, ka šo tipu vidū sastopami arī t. s.

jauktie tipi, bet aprakstītais tomēr dod mazu sportistu un

sporta paidagogu raksturojumu.

317. Tāpat kā paidagogi pētī savus sportistus, arī

sportisti pētī savus paidagogus. Spēlētājos tas notiek

vairāk zemapziņā, bet jāsaka, ka viņi tomēr lieliski prot
uztvert paidagoga rakstura īpašības.

318. Paidagoga prestižu uztur apstāklis, cik viņš

iedziļinājās savā priekšmetā. Nelietpratējs nedrīkst domāt

par komandas mācīšanu un vadīšanu. Paidagogam jāmāk
tālāk attīstīt spēli, mācīt paņēmienus, ko spēlētāji vēl

nepazīst, apjukumā atrast īsto kļūdu, ar vārnu sakot, jā-
būt kompetentam savā priekšmetā. Tas viss ir viņa

prestiža pamatā.
Priekšmeta pazīšana tomēr vēl nav viss. Labs pai-

dagogs ir persona, kas sevi upurē, godīgs un laipns pret
visiem. Viņš ir ar mieru katru informēt, nelaimes gadī-
jumā uzmudināt v. t. t. Viņam jāmācās vairāk redzēt un

dzirdēt kā pļāpāt. Viņa solījumi nedrīkst būt tikai sekli

un skaļi vārdi. Vienmēr viņam jātur kādi paņēmieni

rezervē, lai celtu spēlētāju spējas.

Paidagogs nedrīkst daudz demonstrēt savas spējas,
sevišķi tad, ja tās vājākas kā sportistu Jaunieši novērtē

tikai spējas un vēl nesaprot, ka arī viņi reiz novecos un

zaudēs savas maksimālās spējas. Jādemonstrē tikai tik

daudz, cik tas nepieciešami. Ja komandā daudz labu

spēlētāju, viņi jānostāda kā priekšzīme.

319. Ar jauniešiem strādājot, paidagogam jāpazīst
arī viņu dedzīgākās problēmas. Viņu mācīšanās, drau-

dzības, mīlestības un veselības jautājumi.
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320. Dabīgi, ka pastāv draudzīgas attiecības starp
paidagogiem un audzēkņiem. Sajās attiecībās tomēr ar-

vien jāievēro cienība pret paidagogu. Familjarās attiecības

samaitā visu un paidagogs beidzot nevar vairs uzturēt

disciplinu
320. Slavēšana bīstamāka kā pelšana. Jāslavē tikai

izņēmuma gadījumos Nespēlē, lai iegūtu slavu. Jāslavē

tikai tad, ja sasniegts kaut kas sevišķs. No otras puses
sodīšana pēdējais līdzeklis kārtības uzturēšanai. Sods

pats par sevi vājuma pazīme, jo raksturo paidagoga
autoritātes trūkumu. Apzinīgā disciplīna, kur katrs ko-

mandas spēlētājs pakļaujas kārtībai ne tādēļ, ka baidītos

soda, bet dara to disciplinas kā līdzekļa dēļ, lai radītu

komandā labu kārtību.

321. Jābūt uzmanīgam pie ievainojumiem. Daži

spēlētāji pataisa nelaimi lielāku, kā tā patiesība ir. Pret

viņiem jābūt atturīgiem.
Ja ievainojums nopietns, ievainotais jāienes ģērbtuvē

un jāliedz ziņkārīgiem to apmeklēt. levainotā vecākiem

jāpaziņo pirms slimnieka pārvešanas mājās nn viņš jā-

apciemo.
322. Jāpiegriež sevišķa vērība spēlētājiem, kas grib

personīgi spīdēt skatītāju priekšā un mazina komandas

sadarbību Viņiem bezgala daudz jāstāsta par komandas

sadarbību, ja tas nelīdz, viņiem jāpieiet ar izsmieklu un

piemēriem. Jānoliek viņi rezervē, Jārūpējas, lai laik-

rakstos nekas vairs netiktu par viņu rakstīts. Jādod

viņam darbs", liekot viņus aizsardzībā.
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I. pielikums.

Basketbola mācība pielaikota skolu fiziskās audzināšanas

programai.

323. Basketbols ļoti izplatīts skolās. Tam iespaidīgi
iemesli. Pirmkārt straujā, tempa pilnā spēle saista jau-

niešus, otrkārt neizāevīgajā skolas laikā lielāko daļu fi-

ziskās audzināšanas nodarbību izved vingrotavās. Šajos
apstākļos vienīgā spēle paliek basketbols. Tādēļ paida-

gogiem jārēķinājas ar basketbolu kā vienīgo stingra rak-

stura audzinošo spēli.
Mūsu apstākļi nav basketbolam pietiekoši izdevīgi.

Minēšu šeit divus apstākļus.
Pirmkārt mūsu vingrotavās tādā stāvoklī, ka viņos

spēlēšana (arī vingrošana) ļoti nehigieniska. Vingrotavās

jābūt zināmai kārtībai. Pievērsīšu šeit uzmanību seko-

šiem nosacījumiem.

Vingrotavām jābūt tīrām un kārtīgām. Uzturēties

vingrotavās virsdrēbēs un ielas apavos aizliegts.

Vingrotavās jābūt piemērotai ventilācijai. Dažas vin-

grotavās ož pēc sviedriem tikai tādēļ, ka nav kārtīgas

ventilācijas.
Pēc spēles jābūt iespējai nomazgāties ar siltu ūdeni.

Katrā spēļu grupā jābūt vecākam, kam vajadzīgās
zināšanas komandas vadīšanā un mācīšanā. To paida-

gogs var panākt, sagatavojot attiecīgus jauniešus savā

skolas sporta pulciņā. Ja paidagogam trūkst zināšanu

par basketbolu, viņam jāatalgo lietpratējs — treners. Mums

pašlaik gandrīz katrā pilsētā kārtīgi sagatavoti lietpratēji —

treneri.

Katram skolotājam jāpanāk, lai viņa skolā būtu

normāla lieluma vingrotava un basketbola lietpratējs —

treners.
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Otrs paidagogs pats vainīgs, ja tā nav. Daudz mūsu

paidagogu ir pat pret minēto spēli. Viņi saka, ka basket-

bols maitājot veselību un atsvešina citus sporta veidus.

Pirmais apgalvojums nepareizs. Igaunijas olimpiādes
komandai veselības stāvoklis bija labs. Viņi visi bija
ilggadēji spēlātāji

Katra sporta disciplina var nelabvēlīgi atsaukties uz

veselību, ja nav lietpratīgas uzraudzības un daudzās skolās

trūkstot paidagogam, skolēni paši spēlē basketbolu.

Tā tad tā ir paidagoga paša vaina, ja audzēkņi dara

pāri. Apstāklis, ka basketbols atsvešina pārējās sporta

disciplīnas, pierāda, cik interesanta ir šī spēle, un cik

mazs pārējo disciplinu pievilkšanas spēks, ko māca šie

paidagogi.
Es personīgi esmu pret to, ka skolās spēlē tikai bas-

ketbolu. Sezona jēsadala periodos. Piem., septembris,
oktobris — jāziedo bezbolam, futbolam un vieglatlētikai;

novembris, decembris, janvāris — basketbolam un lauša-

nai; februāris - slēpošanai un hokejam; marts, aprilis
ūn maijs — volejbolam, vieglatlētikai, tenisam un bezbo-

lam; jūnijs — peldēšanai, nometņu dzīvei un sirojumiem;

vingrošanai kā visu sporta disciplīnu pamatam, jābūt
katrā mācību stundā.

Ar šādu lietišķu iedalījumu iespējams padarīt inte-

resantu un daudzpusīgu skolu fiz. audzināšanas programu,
kur basketbols ieņem tikai mazu daļu no tās.

Igaunijas basketbola pamats ir skolas. Basketbols

prasa inteliģentus sportistus, un tādēļ to spēlē galvenā
kārtā skolnieki un studenti.

Vērojot skolu spēles līmeni, tomēr jāsaka, ka tas

bieži ļoti zems. Sporta klubu treneriem bieži jāpasniedz
skolu beigušiem, kas vēlas turpināt basketbola spēlēšanu

klubos, elementārās pamata zināšanas, kas pierāda, ka

viņiem trūkst spēles īstā pamata
Grūtības sagādā arī jaunā spēlētāja pierasto nepa-

reizo paņēmienu labošana, un kluba treneri nevar tālāk

attīstīt viņu spējas līdz maksimālai iespējai, pirms nav

kavējušies vēl pie viselementarākiem basketbola pamat-

principiem.
Lai celtu vispārējo basketbola līmeni, visiem Igau-

nijas skolu paidagogiem jāstrādā roku rokā ar Igaunijas
basketbola savienības treneru un jāsastāda kopīgi, pro-
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greslvi un plānveidīgi darba iedalījumi skolās. Mācīšana

jāsāk ar 10. dzīvības gadu un jāturpina līdz vidusskolas

beigšanai.
Attiecībā uz iepriekš minētiem pamatprincipiem, esmu

sastādījis plānveidīgu darba iedalījumu, sākot ar 10 dzī-

vības gadu un beidzot ar vidusskolas beigšanu 19—20

gadu 'ecumā.

Basketbola spēles mācības programa skolās

10—12 g. 13-14 g. 15-17 g. 18—20 g.

Treniņš technikas piesavināšani.

1. pakāpe.

.
,3tra"ša

w-'-
P* iol

'

mo
Skrējiena virziena maiņa

Apstāšanās skrējienā, p. 102. J v

Pagriezieni, p. 104. P-

Aizsarga ķermeņa, roku un kāju

stāvokļi un kāju darbība, p. 105.

Piespēles un ķeršana, p. 106, 107.

Metieni Metieni

p. 108., 109. p. 109.

Dribls, p. 110—112.

2. pakāpe.

Atraušanās, p. 113.

Pagriezieni, p. 114.

Ķeršana, p. 115.

Piespēle, p. 117—119.

Piespēle, p. 117—119.

Bumbas ievadīšana spēlē

pie lekšanas, p 120.

No dēļa atlēkušo bumbu pārvaldīs, p. 121.

M - c - t - i - c - n - i, p. 122., 122.

Metieni, p 124.

Metieni p. 125.

Metieni, p. 126, 127.

Dribls, p. 128.

Dribls, p. 129.

„ p 130.

Basketbola spēles mācības programa skolām.

10—12 g. 13—14 g. 15-17 g. 18-20 g.

3. pakāpe.

Atraušanās, skrējiena un virziena maiņa p. 181.

Pagriezieni, p. 132., 133.
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Māņu kustības, p 134.

Bloķēšana un segšana, p 135.— 157.

Tāda uzbrucēja kavēšana, kam ir bumba

p. 138.—141.

Tāda uzbrucēja segšana, kam nav bumbas,

p. 142., 143.

Spēle pret bloķēšanu un segšanu, p. 144.—144.

Ķeršana un piespēle, p. 146.

Ķeršana un piespēle, p 148.

Ķeršana un piespēle,

p. 149.

Ķeršana un piespēle, p 150.

No dēļa atlēkušo bumbu pārvaldīšana, p. 151.

M-e-t-i-e-n-i, p. 152.

Metieni, p. 153. Dribls,

p. 154, 155.

Taktika.

Uzbrukums.

p. 183., 184.

p. 179., 180. p. 176.—178.

p. 185
,

186. p. 180.—190.

p. 196, 197. p. 200.-201.

p. 204, 205.

p. 210.-212.

Aizsardzība.

p. 218.—222.

p. 225., 226., 229. p. 230, 233.

II. pielikums.

Vingrošana basketbola spēlētājiem

324. Vingrošanas uzdevums attīstīt spēlētāja ķermeni

tā, lai viņš varētu to pārvaldīt.

Vingrošanas tabele sadalīta trīs daļās — individuālā,
pāru un partera vingrošana.

Normāli vajadzētu paredzētos 37 vingrojumus izvin-

grot 30 minūtēs.

Parasti tam nav tik daudz laika. Tādēļ šie vingro-
jumi jāsadala trīs daļās un jāpielieto pārmaiņus katru

stundu 10—12 min. Tā vingrojumus varētu sadalīt sekosi.

1. stunda.

Vingrojumi: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

19, 20, 27, 30, 33.
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2. stunda.

Vingrojumi: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23,

25, 28, 31, 34, 36.

3. stunda.

Vingrojumi: 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 29,
32, 35, 37.

325. Stāties! Līdzināties! Uz la-bo! Soļos —

marš! Pa divi (četri) uz vidu — marš!

236. Individuālie vingrojumi.

1. Lēciens uz vietas (ķermenis un rokas atbrīvoti).
2. Zēkļalēciens uz vietas(ķermenisun rokas atbrīvoti).
3. Roku riņķošana. Roku riņķošana jāizpilda ar

taisnu un atbrīvotu ķermeni. Sākumā lēni,
vēlāk ātrāk.

4. Klupiens sānis, klupiena pusē esošā roka lokvei-

dīgi virs galvas, otrā roka gurnā. Ķermeņa
liekšana sānis uz taisnās kājas pusi.

5. Žēkļstāja, kreisā roka gurnā, labā roka dūrē

priekšā pie kreisā gurna Vēziens ar labo roku

uz leju, sānis, atpakaļ, augšā, līdz ar ķermeņa

pagriešanos, skats uz dūri.

6. Žēkļstāja, rokas dūrēs krustotas priekšā. Rāviens

ar rokām slīpi aūgšā atpakaļ, pacelties pirkstu

galos.
7. Žēkļstāja. Pagriežoties viduklī, liekties pie kreisās

kājas, atkārtoti šūpoties (zīm. 111.).

Zīm. 111. Zīm. 112.

8. Žēkļstāja. Ķermeņa liekšana uz priekšu: šūpoties

viduklī, rokas pie grīdas starp kājām pēc iespē-

jas atpakaļ (zīm. 112.).
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9. Līšanas izejstavoklis Rokas angša (pie grīdas),
mazliet platāk par pleciem: ķermeņa šūpošana (zīm. 113.).

Zīm. 113.

10. 9. vingrojums, tikai viena roka gurnā.

11. Balsts tupus:

a) pacelties taisniem ceļiem, rokas paliek

pie grīdas (kaķa kūkums, zīm. 114.).

Zīm. 114.

b) krist balsta guļus (zīm. 115.),

c) krist balstā guļus, kājas izplēstas (zīm. 116.),

Zīm. 115. Zīm. 116.

d) kājas pārmaiņus stiept atpakaļ (zīm. 117.).

Zīm. 117.

12. Sēdus uz grīdas krustotam kajam, rokas aptver
kāju pēdas: viduklī šūpoties uz priekšu.
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13. Žēkļa lēciens uz vietas. Rokas ar vēzienu sā-

nis augšā.
14. Guļus uz muguras: elpošanas vingrojums —

mierīgi elpot.
15. Guļus uz muguras :

a) galvas liekšana uz priekšu,

b) krūšu kurvja pacelšana.
16. Guļus uzmuguras, satvert kāju ar vienu roku

pie pēdas, otru pie ceļa: kājas stiepšana (zīm. 118).

Zīm. 118.

17. Guļus uz muguras, ceļi pievilkti: kājas izstiepjot,
ķermeni liekt uz priekšu un ar pieri skārt ceļus (zīm. 119.).

Zīm. 119.

18. Barjerskrējēja izejstāvoklis: ķermeņa liekšana

uz taisnās kājas pusi, rokas stiepjot pēc iespējas tālu

priekšā.
19. Guļus uz vēdera, rokas augšā: ķermeņa liekšana

atpakaļ līdz ar kāju pacelšanu (zīm. 120.).

Zīm. 120.

20. Ceļu stāja, rokas sānos: ķermeņa liekšana

līdz ar izelpošanu, ķermeņa izstiepšanu, rokas priekšā
augšā — līdz ar izelpošanu (zīm. 121.).
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Zīm. 121.

327. Paru vingrojumi.

21. Pirmie sēž stieptām kājām, rokas aiz pakauša.

Aizmugurē stāvošie atbalsta vienu celi starp sēdošā lāp-
stiņām un aiz rokām rauj sēdošā ķermeņa augšdaļu 4

reizes atpakaļ, pēc kam atbalstot rokas uz lāpstiņām, 2

reizes šūpo viņu uz priekšu.
22. Izejstāvoklis tāds pats, kā 21, tikai sēdošie ap-

tver aizmugurē stāvošā partnera pakausi. Aismugurē
esošais stāv ceļu stājā, rokas starp sēdošā lāpstiņām un

viņa celi: otrie 4 reizes rauj galvu atpakaļ un ar roku

bīda sēdošā lāpstiņas uz priekšu (zīm. 122.).

Zīm. 122.

23. B guļus uz muguras, kājas pievilktas, pēdas pie

zemes, rokas izstieptas priekšā. A sēdot ar pakausi at-

balstās pret B rokām, rokas augšā, kājas izplestas. B

saliec rokas, A saliec vidukli; B izstiepj rokas, A iztaisno

vidukli (zīm. 123.).
24. Pirmie guļus uz muguras, rokas aiz pakauša.

Otrie tura pirmos pie elkoņa locītavas. Pirmie ceļ
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Zīm. 123.

kājas augša, nolaiž sānis pa kreisi, ceļ sānis atpakaļ,
nolaiž sānis pa labi, ceļ sānis atpakaļ un nolaiž kājas

(zim. 124.).

Zīm. 124.

25. Pirmie uz ceļiem, rokas slīpi augšā. Otrie pie-

tur pirmo ceļus. Pirmie liecas atpakaļ, kamēr rokas skar

grīdu (zīm. 125.).

Zīm. 125.

26 Pirmie līšanas izejstāvoklī. Otrie rokām at-

balstās uz pirmo lāpstiņām un šūpo pirmos pēc iespējas
līdz grīdai (zīm. 126.).

Zīm. 126.
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328. Partera vingrojumi.

27. Atmuguriskais kūlenis nesaliektām kājām, ātra

piecelšanās ar tnpus stājū.
28. Kritiens ar atpakaļ saliektu ķermeni uz priekšu,

atbalstoties rokām pie grīdas, ātra piecelšanās ar tupus stāju.
29. Kritiens ar taisnu ķermeni uz priekšu, rokas

atbalstot pret grīdu, ātra piecelšanās ar tupus stāju.
30. Kritiens ar taisnu ķermeni uz priekšu, rokas

atbalstot pret grīdu, kājas izsviest starp rokām uz priekšu,

nogulties uz muguras.

31. Kūlenis uz priekšu, atbalstoties rokām pret grīdu
(zīm. 127.).

Zīm. 127.

32. Kūlenis atmuguriski.
33. leskrienoties, kūlenis pāri uz ceļiem gulošam

partneram.
34. Pārmetiens uz rokām pāri uz ceļiem gulošam

partneram
35. Galvas stāja.
36. Roku stāja ar partnera palīdzību (zīm. 128.).

37. Roku stāja bez palīdzības.

Zīm. 128.
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