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IEVADS

Padomju augstlēkšanas skolai ir ievērojama piere-

dze, kas iegūta, izstrādājot tehnikas un apmācības

metodikas jautājumus. Mūsu zināšanu līmenis šajā

jomā ne tikai neatpaliek, bet daudzos gadījumos pat

pārsniedz ārzemju līmeni. Tieši tādēļ ASV un Rie-

tumeiropā rūpīgi pēta padomju vieglatlētu pieredzi.

Nav tāda vieglatlētikas veida, kurā pēdējos gados

būtu veikts tik sistemātisks un mērķtiecīgs darbs, kā

augstlēcēju treniņā.

Precīzi izmantojot mūsu bagāto pieredzi, īsā lai-

ka sprīdī padomju augstlēcēji spēja pārvarēt ne tikai

«apburto» divu metru robežu, bet arī sasniegt pasau-

les rekordu vīriešiem, tādējādi salaužot ilggadīgo

ASV augstlēcēju hegemoniju šajā sporta veidā.

Lai visu to sasniegtu, pirmkārt nācās nokārtot

ilggadīgās plānošanas jautājumu, kas īsā laikā kļu-

vis par mūsu vadošo augstlēcēju darba pamatu.

Vēl nesen PSRS izlases komandā nebija tādu

augstlēcēju, kas būtu trenējušies 5— 7 gadus bez

pārtraukuma. Tādēļ par ilggadīgu plānveidīgu treni-

ņu šajā laikā vēl nebija iespējams runāt.
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Pēdējos gados mums izveidojusies grupa jaunu

lēcēju, kas jau ilgāku laiku veic nepārtrauktu treni-

ņa darbu, izmantojot labāko pieredzi treniņu metodi-

kā, kā ari apgūstot visracionālāko šā vieglatlētikas

veida tehniku (Stepanovs, Sitkins, Kaškarovs, Cen-

čika v. c).

Viss tas ir devis iespēju padomju augstlēcējiem
izvirzīties pasaules labāko lēcēju skaitā.
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ILGGADĪGĀ TRENIŅA PLĀNOŠANA UN

ORGANIZĀCIJA.

Ilggadīgās plānošanas nozīme.

Pie patreizējām prasībām PSRS sporta meistara

normu iespējams izpildīt tikai ilggadīga plānveidīga
treniņa rezultātā.

Tomēr praksē mums ilggadīga plānošana nav

kļuvusi obligāta. Parasti lielākās daļas lēcēju gata-
vošana norisinās epizodiski, no sezonas uz sezonu,

no vienām «svarīgām» sacensībām līdz citām. Pat-

reiz vēl maz tādu augstlēcēju, kas jau 6 — 8 gadus
bez pārtraukuma būtu mērķtiecīgi trenējušies pēc

ilggadīgā plāna.

Tiesa, pēdējā laikā mums parādījusies grupa jau-
nu lēcēju, kas 2—3 gadu laikā sasnieguši rezultātus

ap 2 metriem. Ārzemju augstlēcēji, pēc mūsu rīcībā

esošajām ziņām, šāda rezultāta sasniegšanai izlieto

5 līdz 7 gadus. Dabīgi, ka plaša un drosmīga mūsu

vadošo metožu 'pielietošana visplašākajās sportistu

aprindās, ir atļāvusi pārsniegt «tradicionālo» robe-

žu — 195 cm.

Tādēļ, ievērojot augstāk minēto, jāpāriet uz ilg-
gadīgu plānošanu praksē, ne tikai vārdos, bet arī

darbos. Mūsu svarīgākais uzdevums ir vairākus ga-
dus bez pārtraukuma vest mērķtiecīgu treniņa darbu.
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Ilggadīgās plānošanas īpatnības

Ilggadīgu plānošanu atbilstoši ta raksturam un

saturam var sadalīt divos nosacītos etapos:

i. lepriekšējais etaps, kad veic smago «melno»

darbu, kas nodrošina lēcējam nepieciešamo vispusīgo
fizisko un tehnisko bāzi. Šī etapa ilgums individuāls,

apmēram no 3 — 4 gadiem. Liels daudzums visdažā-

dāko vingrinājumu, kurus izpilda treniņos, nodro-

šina iespēju startiem daudzās sacensībās ar augstiem
rezultātiem.

2. Sacensību etaps, kad lēcējs, uzstājoties gandrīz
visu gadu sacensībās, izlieto tās kā galveno metodi

tehnikas pilnveidošanai un kā līdzekli rekordu rezul-

tātu sasniegšanai.
Abiem daudzgadīgā treniņa etapiem ir savas

raksturīgas īpatnības plānošanā un treniņa procesa

organizācijā.

Ilggadīgā treniņa iepriekšējais etaps.

lepriekšējā etapa plānu jāsastāda ar tādu aprē-
ķinu, lai slodze paaugstinātos no mēneša uz mēnesi,

no gada uz gadu. Tādēļ jāsecina, ka runa iet ne tikai

par visu gada nepārtrauktu treniņu, bet arī nar visu

gadu nepārtraukti augošu slodzi. Tā plānojot, nepie-
ciešams prasmīgi izlietot treniņa līdzekļus un mai-

nīt slodzi, tieši ar to nodrošinot «aktīvo atpūtu». Tā

arī ir principa «atpūsties darbā» būtība.

Slodzes pakāpenisku augšanu jāsaprot ne kā au-

gošu taisni, bet gan viļņveidīgu. Tas nozīmē, ka slo-

dze mainās nedēļas, mēneša un gada laikā.

Nepareiza ir tāda iepriekšējā etapa izpratne, kad

plānošanas sistēma no gada uz gadu atkārto līdzek-

ļus, to dozēšanu un attiecības. Parasti tāda plāno-
šana ir treniņa mehāniskas atkārtošanas rezultāts,
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kad gadu no gada pēc uzstādīta standarta parauga

atkārto sagatavojošo, pamata un pārejas periodus,

neievērojot ilggadīgā treniņa īpatnības.

Šādos apstākļos slodze galvenokārt ir tikai 3 — 4

ziemas mēnešos, kad lieto smagos «melnā darba»

vingrinājumus, bet vasara lēcējs, cenšoties saglabāt
sasniegto attīstības līmeni, sāk piedalīties sacensībās.

Rezultāta augšana šajās sacensībās rodas atpūtas
rezultātā no «melnā» darba. Bet šī augšana norisi-

nās tikai vasarā, sasniegtais rezultāts nenostiprinās,

un ziemā lēcējs atgriežas pie iepriekšējā zemā līme-

ņa. Lai gan sākumā uz vasaras atpūtas rēķina sa-

sniedzis zināmus rezultātus, tomēr tālākai plānvei-
dīgai savu sasniegumu augšanai lēcējam nav ne-

pieciešamās bāzes.

Tāda plānošana, neievērojot iepriekšējā nepār-
trauktā treniņa nepieciešamību vairāku gadu laikā,
noved pie tā, ka treniņš katrā jaunā gadā sākas fak-

tiski no iepriekšējā gada līmeņa un fizisko īpašību
augšana nenotiek nepārtraukti no mēneša uz mēnesi,

no gada uz gadu.

Nepārtraukta visa gada slodzes paaugstināšana
nodrošina ne tikai fizisko īpašību līmeņa augšanu,
bet uz šīs bāzes arī nepārtrauktu rezultātu augšanu.
Viena otrai tikai palīdz! Sistemātiski palielinot slo-

dzi, rezultāts aug pat visgrūtāko ziemas treniņu
laikā. Atrisinot specializācijas jautājumus visa {rada

nepārtraukta trertiņa plānā, iespējams pilnvērtīgi
nodrošināt arī vispārējo fizisko attīstību.

Starp citu, līdz šim lēcēji ziemā lietoja tādus

vispārējās fiziskas gatavības attīstības līdzekļus, kas

bija maz saistīti ar iespēju atrisināt specializāciju.
Tāda plānošana parasti slikti atrisināja vispārējos

jautājumus ne tikai pa gadiem, bet pat pa treniņu
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periodiem. Pielietotie līdzekļi bija nepietiekami sa-

skaņoti ar vienotu jautājuma nostādni vairākiem

gadiem uz priekšu.

Starptautiskas klases rezultāti prasa ikdienas

treniņu vairāku gadu laikā. Tādēļ grūti sasniegt pat-
reizējos apstākļos augstus rezultātus, trenējoties no-

pietni tikai 3— 4 mēnešus gadā. Patiesus panāku-
mus iespējams sasniegt tikai ilggadīgas plānošanas
ceļā, ņemot vērā iepriekšējā 3 — 4 gadus ilgā sma-

gā un «melnā» darba periodu.

Fizisko īpašību attīstīšanas un tehnikas pilnveido-
šanas procesi ir nepārtraukti un savā starpā saistīti.

Šis process, kā gala mērķis ir augstas sporta meista-

rības līmeņa sasniegšana, prasa kā ļoti lielu skaitu

līdzekļu, tā arī to sarežģījuma palielināšanu. Plāno-

jot jāievēro apjoma, intensivitātes un lietojamo vin-

grinājumu sarežģītuma augšanai.

Ir zināms, ka kustību iemaņas formēšanās notiek

sistemātiska atkārtojuma rezultātā. Treniņa procesā
šim atkārtojumam jānotiek tā, lai katra nodarbība

ienestu jaunas detaļas pilnveidojamās kustībās. Tā-

dējādi pilnveidīga treniņa metode, kas satur milzī-

gu speciālo līdzekļu dažādību, ar kuru palīdzību

mērķtiecīgi atrisina specializācjas uzdevumus, vien-

laicīgi nodrošina, ņemot vērā augstāk minēto, vis-

pusīgu fizisko attīstību. Tikai uzlabojot tieši specia-

lizācijas procesā vispārējo fizisko attīstību, iespējams

sasniegt visaugstākos rezultātus.

Tehnikas pilnveidošanas pakāpei un fizisko īpa-
šību attīstībai jāpalielinās vienlaicīgi ar rezultātu

augšanu, jo tas ir nepārtraukts process.

Būtu nepareizi samazināt speciālo vingrinājumu
slodzi, kad rezultāts sasniedzis zināmu līmeni. Slo-

dzes pārtraukšana, sevišķi lekšanu vingrinājumos,
bremzē tālāku rezultātu augšanu.
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Starp citu, mūsu lēcēji pielieto lēkšanu vingri-

nājumus tikai noteiktā gada periodā, nepalielinot
nepārtraukti visu gadu to skaitu un sarežģītumu at-

bilstoši rezultātu augšanai. Ar to arī izskaidrojams
fakts, ka šo lēcēju rezultāti apstājas augt, pie līme-

ņa 190— 195 cm.

Plānošanai nav jābūt virzītai tikai uz vairāku ga-
du perspektivi, bet tai arī konkrēti un mērķtiecīgi

jāvirza treniņa process katru nedēļu, mēnesi, gadu.

Tādēļ, izejot no ilggadīga plāna uzdevumiem, jāsa-
stāda arī gada un katra mēneša plānu, kas atšifrētu

nedēļas cikla slodzes raksturu.

Nepieciešamību sastādīt plānu atsevišķi katram

mēnesim rada nepieciešamību noteikt treniņa mate-

riālu atbilstoši konkrēti mainīgajiem apstākļiem.
Plāns — tā nav dogma, bet viena no trenera un

audzēkņa perspektīva, radoša darba metodēm. Mēne-

ša darba analizē ienes nepieciešamās korektivas kār-

tējā plānā. Pie tādas metodikas plānošana kļūst
dzīves spējīga, tā ievēro mainošos apstākļus un katra

audzēkņa individuālās īpatnības.
lepriekšējā treniņa etapā sacensībām jābūt, bet

tās plānošanā neizdala kā atsevišķus periodus. Sa-

censības uzskatāmas kā organiska treniņu procesa

daļa, to skaitu un treniņus diktē katras sezonas treni-

ņa plāns. Tādēļ dalībai sacensībās jāizriet no treniņa

plāna.
Katram startam jābūt loģiskam veiktā treniņa

darba noslēgumam un noder kā šī darba kvalitātes

novērtējums. Piedalīšanās lielākajā daļā sacensību

jābūt ar mācību—metodisko raksturu, sporta meista-

rības celšanas uzdevumus jāatrisina tikai dažās no

tām.

Izejot no kopējā virziena, jācenšas plānot pieda-
līšanos sacensībās atbilstoši nepieciešamībai, visu

gadu, bet ne tikai vasaras mēnešos.
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Ilggadīgā treniņa sacīkšu etaps.

Vairāku gadu treniņa rezultātā lēcējs nonāk pie
sacīkšu etapa ar nepieciešamību daudzās sacensībās

realizēt sasniegto gatavības līmeni. Šajā etapā pie-
dalīšanās sacensībās a'risina sporta rezultātu aug-

šanu: sacensību mācību nozīme mazāka nekā ie-

priekšējā etapā. Lēcējs sacensībās piedalās visu ga-

du, bet jo sevišķi vasaras mēnešos.

Šajā etapā treniņa raksturs, galvenokārt tādēļ, ka

nepieciešams pilnveidot rezultātus, mainās, un no-

darbības kļūst īsākas, bet intensīvākas. Līdzekļu

plānošanai jānodrošina katrām nākošajām sacensī-

bām arvien augstākā līmenī tā saucamo «nervu ener-

ģiju». Treniņu un daudzu sacensību savienojums ne-

drīkst it kā «iztukšot» lēcēju, t. i. radīt tādu stāvok-

li, kad zūd jebkāda velēšanās lēkt. Treniņus ar sa-

cīkstēm jāapvieno tā, lai pēdējās kļūtu it kā par pa-

rādīšanu «uz rezultātu».

Pareizam treniņa darba sadalījumam palīdzēs,

ja mēs no visa sacensību daudzuma izdalīsm vis-

svarīgākās, tādas, kurās jāpiedalās ar vislielāko vē-

lēšanos lēkt. Šajā etapā labs morālais un gribas
s'āvokls, drošības sajūta, pārliecība par saviem spē-
kiem ir visdrošākais pamats, lai sasniegto trenētī-

bas pakāpi pārveidotu augstākā rezultātā.

Runājot salīdzinoši par galvenajiem sacīkšu eta-

pa uzdevumiem, var teikt, ka šis ir nervu «treniņa»

etaps. Veselīgai psiholoģijai ir priekšrocība, kas bie-

ži nodrošina uzvaru pat par stiprākiem pretiniekiem.
Sacīkšu sezona ir pats atbildīgākais audzināšanas

darba periods, kā treniņos, tā jo sevišķi sacīkstēs,
kad lēcējam jābūt morāliski gatavam sasniegt aug-
stu rezultātu.

Sakara ar nepieciešamību startēt ar augstiem re-

zultātiem gandrīz 10 mēnešus gadā, visu gadu jā-
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trenējas svaigā gaisā. Tas atļaus neizmainīt nodar-

bību vietu un tādejādi izvairīties no pārāk asiem

kontrastiem, pārejot no viena treniņu perioda uz nā-

košo. Ziemas treniņu organizācija stadionā — pil-

nīgi reāla lieta, tādēļ treniņus zālā jāizved tikai pie

nepieciešamības.

Treniņu raksturs gada plāna periodos sacīkšu

etapā nedaudz mainās. Ja iepriekšējā etapa laikā

slodze bija augsta līmenī visu gadu, t. i. apm. 10

mēnešus, tad sacīkšu etapā vissasprindzinātākie kļūst

2 — 3 ziemas mēneši, bet pārējā laikā galvenais tre-

niņa uzdevums ir organisma sagatavošana tā, lai

nedaudz pazeminot treniņa slodzi un izmainot tre-

niņa slodzes raksturu, tas būtu savā vislabākajā
stāvoklī. Treniņi galvenajos speciālajos vingrināju-
mos turpinās visu gadu, bet ar galveno slodzi pir-

majos 2 ziemas mēnešos.

Vispār, šajā etapā, kad turpinās, lai gan mazā-

kā mērā, vispārējās fiziskās gatavības attīstība da-

žādiem vingrinājumiem, par galveno uzdevumu kļūst
veselās kustības pilnveidošanas augstākais līmenis.

Tādēļ ziemas treniņam jānodrošina sezonas kārtē-

jām sacensībām it kā zināma jaunā fiziskās gatavī-
bas līmeņa «rezerve», kas jāsasniedz daudz intensī-

vākā darba ziņā, bet īsākā laika sprīdī.
Tehnikas elementu pilnveidošana galvenokārt

notiek ziemas periodā, bet vasaras perodā lieto tikai

vingrinājumus, kas nepieciešami, lai izlabotu sacen-

sībās ievērotās kļūdas.
Par pamata metodi kļūst veselā lēciena pilnvei-

došana.

Vispārējo fizisko gatavību jācenšas uzlabot, stip-

ri trenējoties sprintu un nodarbībās ar citiem spor-

ta veidiem. Pateicoties augstajam vispārējās fiziskās

gatavības līmenim, iespējams šajos veidos parādīt
augstus rezultātus.
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Visatbildīgāko sacensību periodā, pēc 5—6 star-

tiem tajās, var ieslēgt pārtraukumu līdz 12 dienām,

turpinot «uzturoša» rakstura treniņus mežā vai par-

kā.

Audzināšanas apmācības principa
realizēšana.

Sastādīt labu plānu — maz, tā izpildīšanai katru

dienu jāved audzināšanas darbs ar sportistiem. Tre-

nera, kā audzinātāja loma, praktiski realizējot ilg-
gadīgo treniņa plānu, ļoti liela. Pilnīgi saprotams,
ka audzēknis, kas tikko iesācis nodarboties, pats ne-

spēj aptvert ikdienas darba lielo nozīmi. Tikai daži

no iesācējiem saprot, ka panākumus var iegūt tikai

pēc vairākiem gadiem, lielākā daļa grib panākumus

iegūt uz reizi, bet tos neredzot, zaudē interesi uz no-

darbībām.

Tādē| plāns nav izpildāms, ja jau no pirmajām
nodarbībām treneris nemācīs audzēkņiem darba mī-

lestību, sevišķi pastāvīgām nodarbībām. Pat-

stāvīgs treniņš — viena no galvenajām organizāci-

jas formām, lai izpildītu ilggadīgo plānu. Treneris

taču ar saviem audzēkņiem vidēji satiekas 3 reizes

nedē|ā pa 2 stundām. Šajā laikā, protams, nav iespē-

jams sasniegt nopietnus panākumus.
Audzēknim jāsaprot, ka panākumu atslēga — vi-

ņa patstāvīgais darbs. Tieši radošs audzēkņa darbs,

veidojot savas kustības, arī ir galvenā «melnā» darba

daja, sevišķi tās daudz atkārtojot. Šajā gadījumā
darbs ar treneri kalpos pilnveidošanai un kontrolei,

apmācības laiks stipri saīsināsies, tā kvalitāte būs

augstāka, tādēļ ka kustības jau agrāk bija iepazītas
patstāvīgās nodarbībās.

Patstāvīgo darbu, kas bija līdzeklis iepriekšējā
treniņa ilguma saīsināšanas līdzeklis, jāplāno tāpat
kā pārējās nodarbību formas. Audzēknim jāzina, kas
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viņam jāpadara mēnesī, nedēļā, lai viņš varētu sa-

dalīt vingrinājumus atbilstoši savam dienas režī-

mam. Treniņa vingrinājumu sadalīšana pa treniņa
dienām pašu sportistu spēkiem paaugstina to treniņa
jautājumu izpratni un viņu radošo aktivitāti.

Nodarbību, sevišķi patstāvīgo, procesā, audzēknim

jāiegūst pareizais novirziens sava rakstura individu-

ālo īpašību formēšanā. Visu vingrinājumu sumas iz-

pilde palīdz attīstīt organizētību, apzinīgu disciplīnu,

gribu un neatlaidību. Še galvenā trenera un sporta

organizācijas nozīme ir attīstīt sportistam rūpīgu
attieksmi pret sociālistisko īpašumu, cieņu pret ko-

lektīvu, Dzimtenes mīlestību — audzēknim sporta
nodarbības jāsaprot nevis kā pašmērķis, bet kā mū-

su valsts varenības un starptautiskās autoritātes

stiprināšanas līdzekli. Trenerim vienmēr jāatceras, ka

apmācībai jābūt komunistiskas morāles audzināšanai.

Nodarbību organizācija.

Vienlaicīgi ar pareizu treniņu plānošanas jautāju-
mu atrisināšanu, pilnveidīgai to realizācijai jāatri-
sina arī nodarbību organizācijas jautājums.

Mūsu sporta organizācijām, sevišķi sporta sko-

lām, nepieciešams izveidot speciālas grupas augst-
lēkšanā no visspējīgākajiem audzēkņiem. Vasaras

periodā treniņus šajās grupās pārtraukt nav ietei-

cams, bet tos jāorganizē sporta nometnēs, tādā kār-

tā nodrošinot to visa gada specializētu sagatavoša-

nos. Prakse parādījusi, ka noteikumi specializācijai

augstlēkšanā vispārējās vieglatlētikas grupās da-

žiem sevišķi spējīgiem audzēkņiem nav pilnvērtīgi.
Ziemas periodā, tā vietā, lai meklētu apstākļus

augstlēkšanas izpildīšanai, vairāk jāizmanto vingro-
šanas rīkus un speciālos lēkšanas vingrinājumus
tehnikas pilnveidošanai.
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Tehnikas pilnveidošanai vasarā jānodarbojas arī

speciālās pašu spēkiem izgatavotās bedrēs. Šajā ga-

dījumā lēcienu izpilda no mīkstas zāles. Tādu nodar-

bību vietu organizēšana atļauj specializētām grupām
izvairīties no cietā stadiona pamata.

Tas, ka mums nav lēcēju, kas daudz gadu piln-
veidotu savas spējas, izskaidrojams ar to, ka mūsu

lēcēji pārāk veci sāk nodarboties ar šo vieglatlētikas
veidu. Starp citu, patreizējo rekordu līmeņa rezul-

tātu sasniegšana iespējama tikai tiem, kas sāk no-

darboties 10—12 gadu vecumā, lai jau 18—19 gadu
vecumā varētu sasniegt starptautiskas klases rezul-

tātus.

Apmācība ar ilggadīgu perspektivu specializētā

grupā atļauj, izveidojot bazi varenam atspērienam

un vairāku gadu laikā apgūstot visus lēkšanas va-

riantus, sasniegt augstus rezultātus. Par kvalificētu

jāuzskata tāds lēcējs, kas vienlīdz labi pārvalda vi-

sus lēkšanu veidus, pēc tam viņš var sev izraudzīt

vispiemērotāko. Tāda ilggadīga specializācijas

perspektive atļauj ievērot visas individuālās īpat-
nības un tās realizēt augsta rezultāta sasniegšanai.
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TRENIŅA LĪDZEKĻI.

Vispusīgas fiziskās attīstības nozīme.

Vispusīgās fiziskās attīstības uzdevumi kļuvuši

par galvenajiem sporta treniņa vadošajā metodikā.

Sevišķi tas attiecas uz augstlēkšanu, kur augsta re-

zultāta sasniegšana nav domājama bez labas visu

fizisko īpašību attīstīšanas. Vieglatlētikas vēsture

zina daudzus gadījumus, kad augstlēcēji ir uzvarē-

juši citos vieglatlētikas veidos, demonstrējot augstu

vispusīgo fizisko gatavību.

Visos specializētā treniņa etapos jāatceras par

vispusīgās fiziskās gatavības nozīmīgumu. Vispusī-

gā fiziskā gatavība — sporta meistarības augšanas

pamats.

DAŽĀDU LĪDZEKĻU NOZĪME

TRENIŅĀ.

Augstlēkšanas treniņa plānam jāparedz vispārē-
jai fiziskai attīstībai ne tikai nodarbības citos

vieglatlētikas veidos, bet arī jāizmanto līdzekļi no ci-

tiem sporta veidiem. Lēcējs pielieto treniņā līdzekļus
no akrobātikas, vingrošanas, sporta spēlēm, ziemas

sporta veidiem, kā arī baleta skolas elementus. Bet

nodarbības ar citiem sporta veidiem nedrīkst notikt

atrauti no specializācijas uzdevumu atraušanas, tām
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jabut organiski saistītam ar citam, specializētam no-

darbībām, kas ietilpst treniņu plānā.

Tajā pašā laikā, pielietojot dažādus speciālus

vingrinājumus, daļēji vispusīgās fiziskās gatavības
uzdevumus atrisina pats specializācijas process.

Starp tiem jāizdala:

1. Sagatavojošie vingrinājumi, kas galvenokārt at-

tīsta vienu vai otru fizisko īpašību.

2. Speciālie vingrinājumi, kas galvenokārt atri-

sina tehniskās sagatavotības uzdevumus.

Sagatavojošie un speciālie vingrinājumi pielieto-
jami visu gadu, ciešā kopsakarībā. Tehnikas apmā-
cībai jānotiek uz nepārtrauktas fizisko īpašību piln-
veidošanas bāzes. Vēl vairāk, iesācēji, kas ar sagata-
vojošo vingrinājumu palīdzību nav sasnieguši no-

teiktu fizisko īpašību līmeni, nespēj pilnvērtīgi ap-

gūt dažus tehnikas elementus. Tā tad speciālo vin-

grinājumu pielietošana saistīta ar iepriekšēju sagata-
vošanos uz sagatavojošo vingrinājumu bāzes.

Ziemā galvenokārt pielietojami sagatavojošie vin-

grinājumi, vasarā — vairāk speciālo. Nepareizi bū-

tu plānot — pielietot tikai vienu no tiem — tas tū-

līt atsauksies uz rezultātiem un bremzēs tālāku piln-
veidošanos. Skaitliskās attiecības starp vienu un ot-

ru vingrinājumu veidu jānosaka konkrēti, atbilsto-

ši attiecīgā etapa fiziskās un tehniskās sagatavoša-
nas uzdevumiem. Šo vingrinājumu plānošanai jāiz-
riet no principa, ka tie papildina viens otru un tādēļ
to pielietošanai jānotiek atbilstošā metodiskā secībā.

Ērtākai sistematizācijai mēs pielietojamos vin-

grinājumus esam sadalījuši vairākās grupās, at-

bilstoši to iedarbībai uz vienu vai otru īpašību at-

tīstību.
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Sagatavojošie vingrinājumi.

Spēka attīstībai.

1. Vingrinājumi ar svaru stieni: a) kāju spēka
attīstīšanai (pietupieni, klupieni, palēcieni no tupus

stāvokļa v. c.), b) jostas un vēdera muskuļu speķa
attīstībai (pagriezieni, noliekšanās v. c. dažādos sā-

kuma stāvokļos), c) plecu joslas spēka attīstībai

(spiešana, atkārtota raušana v. c).

2. Vingrinājumi ar maisiņu (pildītu smiltīm), ar

speciāli izgatavotu jostu un svaru bumbām. Šos vin-

grinājumus, tāpat kā ar svaru stieni, jāsadala gru-

pas, atbilstoši to iedarbībai uz noteiktām muskuļu

grupām.

3. Vingrinājumi vēdera un muguras muskuļu spē-
ka attīstības vingrinājumi, kurus izpilda balstā gu-

ļus, uz zirga, pie vingrošanas sienas, dažādos sāku-

ma stāvokļos. Šos vingrinājumus iespējams izpildīt
ar dažādam amplitūdām, pielietojot papildus noslo-

gojumu.

Vingrinājumi augstāk minēto muskuļu grupu at-

tīstībai speciālā grupā izdalīti tadeļ, ka pilnvērtīga

atspēriena izpildīšanai šiem muskuļiem jābūt sevišķi
attīstītiem. Šo vingrinājumu pielietošana ļauj izvei-

dot ap jostas vietu it kā muskuļu «korseti».

Lokanības attīstībai.

Spēkam un lokanībai lēcējam jābūt saistītiem un

attīstītiem augstā līmenī — tā ir viņa sagatavotības
raksturīga īpašība. Nav nepieciešamības pārskaitīt
lokanību attīstošos vingrinājumus — tie visiem pa-
zīstami. Dosim tikai dažus metodiska rakstura aiz-

rādījumus. .;
.
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Lokanībai jāpalielinās kā mugurkaulam, tā arī

gurnu un ceļu locītavās. Lokanības vingrinājumus

jāizraugās tādus, lai tie nodrošinātu vislielāko kustī-

bu amplitūdu visās asīs, bet jo sevišķi gurnu locīta-

vās.

Bez tam, lokanības attīstības vingrinājumi jāap-
vieno ar spēka attīstības vingrinājumiem tā, lai tu-

vojoties sacensībām, palielinātos slodze pirmajos, bet

samazinātos otri. Parastais augstlēcēju trū-

kums — nepietiekošais vēziens atsperoties —

nepietiekoša lokanība. Tajā pašā laikā, pielietojot

spēka vingrinājumus, gan iespējams iegūt labu at-

spērienu, bet nav iespējams to pilnvērtīgi izmantot

sliktas lokanības dēļ.
Lokanības attīstības vingrinājumiem jāatrodas

ikdienas lēcēja darba pamatā, jo tikai tad tie var at-

nest zināmu labumu.

Ātruma attīstībai.

Kā rāda prakse, jau laba rezultāta sasniegšana
100 m skrējienā dod zināmas iespējas augstlēkšanā.
Laba rezultāta uzrādīšana 100 m skrējienā prasa tā-

du fizisko gatavību, kas atļauj sasniegt arī labāku

rezultātu augstlēkšanā. Tādēļ labākais līdzeklis lē-

cējam nepieciešamā vispārējā ātruma attīstībai ir

īso distanču skrējiena treniņa līdzekļu pielietošana
visā to daudzveidībā.

Šie līdzekļi ir vispārpazīstami un nav sevišķas

vajadzības tos uzskaitīt. Jāaizrāda tikai, ka inter-

vāla skrējienus jāpielieto mazāk kā citas skrējēju tre-

niņa metodes.

Lekšanu veiklības attīstīšanai.

Lēcējam jāprot pārvaldīt savu ķermeni ne tikai

gaisā, bet arī pārvarot dažādus šķēršļus. Nepiecie-
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šams, lai šī kustību veiklība būtu apvienota ar le-

camībujo šai veiklībai jāapvienojas ar ieskrējienu
un atspērienu. Tādēļ visus šos vingrinājumus jāiz-
pilda ne tikai no vietas, bet arī no ieskrējiena.

Šīs īpašības attīstīšanai izlietojami dažādi akro-

batiskie lēcieni, kas saistīti ar ķermeņa griešanos

gaisā, dažādus kūleņus un pārmetes ar balstu un

bez, dažādu kavēkļu pārvarēšana ar lēcienu.

Speciālie vingrinājumi.

Spēka attīstībai.

Lēcējam nepieciešamais spēks, kas nodrošina vi-

ņa lecamību, attīstās ar lēkšanu vingrinājumiem.
Lēkšanu vingrinājumi, sevišķi tie, kurus izpilda at-

bilstoši pamatvingrinājuma formai — atspērienam,
ir galvenie lēcēja treniņā. Šajā grupā jāizdala vis-

pārējos lēkšanu un speciālos lēkšanu vingrinājumus.
Tos izmantojot, jāievēro, ka, kamēr lēcējs nav sa-

sniedzis zināmu gatavību vispārējos lēkšanu vin-

grinājumos, viņš nav spējīgs pilnvērtīgi apgūt arī

speciālos. .

Par galvenajiem vispārējiem lekšanu vingrināju-
miem uzskatāmi: a) lēcieni no kājas uz kāju (līdz
100 m), b) lēcieni uz vienas kājas, pieraujot celi

(uz vietas un kustībā), c) dažādi lēcieni ar aukliņu
un bez tās ar vislielāko slodzi uz pēdas locītavu,
d) dažādi palēcieni, lēcieni (pāri šķēršļiem, ar no-

slogojumu) .

Speciālie lēkšanu vingrinājumi, ar kuru palīdzī-
bu atrisina tiešos tehnikas pilnveidošanas jautāju-

mus, pielietojami metodiskā secībā arvien sarežģītā-
kos vingrinājumus atspēriena apgūšanai (uz vietas

un no ieskrējiena). Speciālie lēkšanu vingrinājumi,
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attīsta «lecamību», bet jau zināmā specifiskā kustī-

bu formā. Speciālo lekšanas vingrinājumu pielieto-

šana, kas ir galvenais lēcēja treniņu līdzeklis, pra-

sa sevišķi stingru plānošanu. Speciālo vingrinājumu
pielietošanas metodika un to uzskaitījums būs ap-

skatīti tālāk nodaļā: «Vingrinājumi tehnikas apmā-
cībai un treniņam.»

Lokanības attīstībai.

Šīs grupas vingrinājumi izveido veselu kom-

pleksu, kas aptver galvenās lēcējam nepieciešamo
lokanību attīstīšanās kustības. Šos vingrinājumus

pielieto ikdienas nodarbībās, iesildoties, rosmēs un

tiem izdala pat speciālas patstāvīgas stundas.

Vingrinājumi, stāvot ar muguru pret vingroša-

nas sienu:

I. Satverot spraisli apakštveriena, rokas galvas
augstuma. Iztaisnojot rokas, izliekties.

2. Stāvot soļa attālumā no sienas, atliekties at-

pakaļ, pakāpeniski pārtverot rokas, līdz «tiltiņa»
stāvoklim.

3. Stāvot cieši pie sienas, noliekties uz priekšu un

satvert ar rokam apakšējo spraisli, atsperīgi no-

liekties, pievelkot sevi ar rokam, cenšoties ar galvu

sasniegt ceļus. Tas pats, bet kājas sākuma stāvoklī

platāk par pleciem.

4. Stāvot uz vienas kājas soļa attālumā no sie-

nas, otra kāja ar pirkstgalu aizlikta aiz 4. spraišļa,
rokas uz gurniem. Ar roku kustību atpakaļ uz augšu,
nesaliecot kājas, atliekties ar pagriezienu pa labi vai

kreisi.

5. Stāvot pēdas attālumā no sienas, pacelt kāju
sānis uz augšu vienlaicīgi noliecoties uz priekšu pie
balsta kājas, sasniedzot vertikālā špagata stāvokli.
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Vingrinājumi, stāvot ar sanu pret sienu:

1. Turoties ar saliektām rokam virs galvas, liek-

ties sānis.

2. Ar pirkstgalu nostiprināt taisnu kāju sienā,

noliekties starp kājām uz priekšu, uz sienā noliektās

kājas pusi. noliekties sānis, padodot gurnus uz

priekšu, kājas visu laiku taisnas. Šajā pašā sākuma

stāvokli pietupieni uz balsta kājas.

3. Atbalstoties ar roku pret sienu, kaju vēzieni

uz priekšu un atpakaļ ar pilnu amplitūdu.

4. Atbalstoties ar roku pret sienu — špagats un

elastīga ķermeņa noliekšanās uz priekšu pie kājas.

Vingrinājumi, stāvot ar seju pret sienu:

1. Stāvot uz spraišļa, rokas satvertas acu augstu-
mā, atliekties atpakaļ, neatraujot gurnus no sienas.

2. Stāvot uz spraišļa, kājas plati, rokas vienlaicī-

gi pārtverot pa spraišļiem uz leju, saliekties gurnu

locītavā, kājas taisnas.

3. Stāvot soļa attālumā uz vienas kājas, otra, sa-

liekta celī, stāv uz 4. spraišļa. Elastīgi virzīt gurnus

uz priekšu uz augšu tā. lai balsta kāia būtu taisna,
bet augšējo saliekt pēc iespējas vairāk ceļa locītavā.

4. Stāvot soļa attālumā no sienas un nostiprinot
vienu kāju ar pirkstgalu zem spraišļa gurnu augstu-

mā, noliekties uz priekšu un atpakaļ, saliecoties jos-
tas vietā. Kājas taisnas.

5. Stāvot ar vienu kāju uz spraišļa, otra taisna

sev priekšā starp sevi un sienu. Pievelkoties rokām,
kas tur spraisli gurnu augstumā, tuvināt gurnus sie-

nai, kājas paliek taisnas. Tas pats vingrinājums ar

vertikālo špagatu.
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6. Stāvot uz 1. spraišļa, turoties rokām jostas vie-

tas augstumā, noliekties uz priekšu, vienu kāju caur

sāniem atvilkt atpakaļ, ieņemot špagata stāvokli. Ar

seju pret sienu, pēc tam, atlaižot vienu kāju, pagrie-
žot ķermeni tas pats, bet ar sānu pret sienu.

7. Stāvot uz spraišļa, kājas plati, turoties ro-

kām jostas vietas augstumā, dziļi piesēdieni, ar gur-

niem pieskaroties spraislim starp pēdām.

8. Stāvot soļa attālumā no sienas uz vienas kā-

jas, otra uz blakus nodalījuma spraišļa jostas vietas

augstumā vai nedaudz augstāk, rokas virstvērienā

plecu augstumā. Saliecot rokas un pievelkot gurnus

un ķermeņa augšdaļu, slīdēt ar pēdu pa spraisli sā-

nis.

9. Stāvot 30—40 cm attālumā no sienas un no-

liecoties uz priekšu, atcelt rokas atpakaļ un satvert

spraisli, ar kāju atgrūdienu nostāties nokārienā ar

muguru pret sienu. Šajā stāvoklī izplēst kājas un,

pievelkoties rokām, saliekties uz priekšu ar galvu pie
ceļiem.

Dažādi vingrinājumi pie sienas:

1. Sēdot ar muguru pret sienu, tvēriens virs gal-
vas. Iztaisnojot kājas, izliekties, atbalstoties ar ro-

kām pret sienu.

2. Guļot uz muguras ar galvu pret sienu, rokas

ap 4. spraisli. Pārmaiņus pacelt kājas līdz špagata
stāvoklim, atbalstoties ar paceļamās kājas pēdu pret

spraisli roku tvēriena vietā.

3. Stāvot ar seju pret sienu, vēzieni uz priekšu
līdz acu augstumam. Tas pats sānis.

4. Stāja uz rokām, ceļos saliektu kāju pirkstga-
li nostiprināti pie spraišļa, izliekties jostas vietā, iz-

taisnojot ceļus.
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Ātruma attīstībai.

Noteiktus momentus augstlēkšanā lēcējs izpilda
ar dažādu ātrumu. Sevišķi svarīgi ātri izpildīt vēzie-

na kustības atspērienā un kustības, pārejot latiņu.

Tādēļ mērķtiecīgam galveno muskuļu grupu tre-

niņam vissvarīgākajās kustībās jāpielieto vingrinā-

jumi, kas šo kustību ātrumu palielina, galvenokārt

vingrinājumi ar noslogojumu un pretestību. Pec

daudzkārtīgas vingrinājuma atkārtošanas ar no-

slogojumu, lēcējs uzreiz sajutīs, cik liela ir kļuvusi
ātruma starpība. Šajā gadījumā notiek ne tikai kus-

tību ātruma treniņš, bet uzlabojas arī izpildāmās
kustības tehnika, kas ir galvenais specializētā vin-

grinājuma uzdevums.

Vislielākajam ātrumam jābūt atspēriena kustībās:

jo tās ātrāk izpildītas, jo augstāks uzlidojums. At-

spēriena kustību treniņam pielietojami sekojoši vin-

grinājumi:

1. Stāvot uz vietas, roku kustības ar gumijas pre-
testību. Roku darbība kustībā ar hanteļu noslogoju-
mu līdz 0,5 kg.

2. Kāias vēziena kustība ar gumijas pretestību
vai papildus noslogoiumu, kas piestiprināts pie pē-
das. Tas pats vingrinājums kustībā, noslogojot vē-

ziena kāju ar. speciālu zoli, vai citu ierīkojumu.

3. Stāvot uz vietas, kājas nolikšana atspērienam
ar gumijas pretestību, kas piestiprināta pēdai.

Šie vingrinājumi atļauj pareizi apgūt atspēriena
kustības pilnā amplitūdā daudz īsākā laikā.

Bez tam, pareizas latiņas pāre'as aDP"ūšanai nie-

lieto sekojošu vingrinājumu: guļot vajadzīgā sāku-

ma stāvoklī uz rīka, izpilda nepieciešamās ekstremi-

tāšu kustības ar gumijas pretestību.
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Vispār šo vingrinājumu pielietošanas metodika

prasa, lai pēc izpildīšanas tie tūlīt tiktu atkārtoti,

bet bez noslogojuma un ātrā tempā.

Lekšanu veiklības attīstībai.

Šīs īpašības attīstīšanai pielietojami visdažādākie

vingrinājumi, izmantojot vingrošanas rīkus. Vingri-

nājumi jāizmīda noteiktos apstākļos, kādus rada našu

rīku specifika, kas arī attīsta nepieciešamo veiklību.

Šo vingrinājumu augošā metodiskā secība ir šā-

da: sākumā izpildāmi atbalsta lēcieni no vietas, tad

atbalsta lēcieni ar ieskrējienu un beidzot — maksi-

māli ātri — ar ieskrējienu bez atbalsta. Dažādi uz-

lēcieni un rīku pārvarēšana izstrādā nepieciešamo
lēkšanu veiklību. Pilns lēciens pāri rīkam lēcējam ir

agrāk apgūto vienkāršāko, atsevišķo kustību koordi-

nācijas pareiza izmantošana.

Norādītajās vingrinājumu grupās nepieciešams

pielietot divas slodzes dozēšanas metodes: a) atkār-

tojuma, kad vingrinājumus izpilda sērijās ar no-

teiktu skaitu pēc noteikta atpūtas intervāla, b) ga-

lējā, kad kustību izpilda bez pārtraukuma «līdz ga-

lam», kamēr neparādās sāpju sajūta vai kustību iz-

pilde vairs nav pilnvērtīga. Otru metodi pielieto re-

tāk, pamatmetode ir pirmā. Plānošanai jāizriet no

nepieciešamības apvienot šīs divas vingrinājumu do-

zēšanas metodes visos pielietojamos vingrinājumos.

Ilggadīgai plānošanai jāaptver visu augstāk mi-

nēto līdzekļu kompleksu, kas nosacīti bija sadalīti

grupās. Vienpusīga lēcēja sagatavošana, kas aptver
tikai dažus speciālos vingnnājumus, galvenokārt

augstlēkšanu pāri latiņai, nedos vajadzīgos panāku-
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mus PSRS sporta meistara normas prasību līmenī.

Tādēļ trenerim plānojot, bez visiem uzrādītiem lī-

dzekļiem, jāievēro arī papildus līdzekļi.

Plānošanai jāizriet no visu pielietojamo vingri-

nājumu kompleksa vienotības, to savstarpējās saka-

rības un pareizas dozēšanas, uzturot vispārējo slo-

dzi nepieciešama līmenī. Viss tas kopā nodrošinās

nepieciešamo veselības stāvokļa uzlabošanos, kas

ir pamats tālākai nodarbību izvešanai uz vēl aug-

stāka trenētības līmeņa.
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RACIONĀLA TEHNIKA

UN TĀS APGŪŠANAS METODES.

Tehnikas un fizisko dotību nozīme

augstu sporta rezultātu sasniegšanai.

Augstlēkšanas tehnikas racionalitāti pieņemts

vērtēt, izejot no tā, cik lēcējs pārlec latiņu augstāk
par savu augumu. Līdzšinējā vieglatlētikas vēsture

zina tikai trīs lēcējus pasaulē, kas lēkuši vairāk kā

30 cm augstāk par augumu (viens no tiem Ļeņingra-
das skolnieks I. Berhins — PSRS rekordists jaunie-
šu grupā).

Lēkšanas veids acīm redzot nav nenozīmīgs, io

visi trīs ir lēkuši «pārvēliena» veidā. Par šāda veida

racionalitāti vislabāk liecina augstie rezultāti, kādi

sasniegti pēdējās sezonās, izmantojot šo lēkšanas

veidu.

Bet, bez pilnīgas tehnikas, augstlēkšanā ir arī

citi faktori, kas nosaka sporta rezultāta līmeni. Tā,
vēl nesen pasaules rekords (2,12) m) piederēja
U. Dēvisam, kam vajadzēja lēkt auestāk par savu

augumu (2 m 05 cm) tikai 7 cm. Tā kā tāda auguma

lēcēji parasti ievērojami vājāki fiziski, nekā mazā-

ka auguma, kā arī viņiem daudz grūtāk apgūt teh-

niku, tad augums jāuzskata par faktoru, kas var

kompensēt šos trūkumus.
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Tas tomēr nenozīmē, ka, jo garāks augums, jo
augstāks rezultāts. Augums ir tikai viens no fakto-

riem, kas paaugstina rezultātu. Vieglatlētikas vēstu-

re nezina gadījumu, kad cilvēki, garāki par diviem

metriem būtu apveltīti ar tādām pašām fiziskām do-

tībām un augstu tehniku, kā maza auguma lēcēji.
Šis lēcējiem raksturīgais apstāklis labi ilustrējams
ar ASV augstlēcēju pieredzi. Tur patreiz augstākos
rezultātus sasnieguši lēcēji ar augumu ap diviem

metriem, bet ne ar pilnvērtīgu tehniku.

Augstākai sporta meistarībai atbilstošas tehnikas

apgūšana prasa arī augumam atbilstošu fizisko at-

tīstību.

Neraugoties uz visu augstāk minēto, daļēji mūsu

atpalicība augstlēkšanā izskaidrojama tieši ar to, ka

mēs, izraugot lēcējus, nepietiekoši novērtējam audu-

ma faktoru. Tas tomēr nenozīmē, ka mums nevajag
censties panākt augstus rezultātus no vidēja auguma

lēcējiem.

Pasaulē zināmi trīs lēcēji, kas ar vidēju augumu

spējuši sasniegt augstumu ap 2 m 10 cm. Ļoti ti-

cams, ka attiecīga tehniskā un fiziskā gatavība at-

ļaus vidēja auguma lēcējiem lēkt 40 cm augstāk nar

savu galvu, t. i. augstāk par esošo pasaules rekordu.

Neapšaubāmi, ka tā sasniegšanai palīdzēs vēl ne tā-

lu līdz galam izsmeltās iespējas lēkšanas tehnikā

un treniņa metodikā.

Visracionālākais lekšanas veids — «parveliens».

Dabīgi, ka strādājot uz tehniku, jācenšas gala
rezultātā apgūt visracionālāko lēkšanas veidu. Virk-

ne teorētisku un zinātnisku pētījumu, kādus veiku-

ši padomju speciālisti, tāpat praktiķu pieredze, pie-
rādīja «pārvēliena» lēciena tehnikas racionalitāti,
salīdzinot ar citiem pielietotiem veidiem. Diemžēl, il-

gu laiku šis veids nebija ieguvis padomju lēcēju
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praksē nopietnu vietu. Tā, neraugoties uz to, ka mū-

su presē ir tā apraksts jau 1911. gadā un ir lieliski

tehnikas varianti, kas parādījās jau 1923.gadā, aug-
stumu 1 m 90 cm līdz 1952. gadam ar šo veidu bija
pārvarējuši tikai 2 sportisti.

No 1949. gada mes ar sportistu grupu izdarām

praktiskus tehnikas un treniņa metodikas pētījumus

«pārvēliena» veidam. Bagatiga mūsu tēvzemes ma-

teriāla izmantošana atļāva grupā salīdzinot īsā

laikā augstus rezultātus. Tā, ar šo variantu jau
1954. gadā trīs sportisti veica augstumu 1 m 90 cm

un augstāk.

Nepieciešams panākt, lai lielākā daļa labāko

PSRS augstlēcēju pielietotu «pārvēliena» tehniku. Arī

tas ir viens no faktoriem, kas gala rezultātā noteiks

mūsu lēcēju rezultātu augšanu. Atliek tikai pārdo-
māti pieiet šī svarīgā jautājuma atrisināšanai ilgga-

dīgās plānošanas ietvaros.

"Pārvēliena" veida treniņa īpatnības.

Plānojot jāievēro nepieciešamība apgūt «pārvē-
liena» tehniku uz citu veidu bāzes, sevišķi apgūstot
radniecisko «veltņa» veidu. Neprotot augstu lēkt ar

«veltni», grūti iemācīties lēkt vel augstāk ar «pārvē-
lienu». Pielietot apmācībā tikai pārvēlienu — nozīmē

jau iepriekš nolemt savu rezultātu ilgai stāvēšanai

vienā līmenī pēc zināma vidējā līmeņa sasniegšanas.
Ne velti daudzi mūsu lēcēji, kas bija sākuši lēkt ar

«pārvēliena» veidu, pēc tam bija spiesti pāriet uz ci-

tiem veidiem. «Pārvēliena» ve;du iespējams apgūt
tikai lēcējiem, kam ir zināma bāze citos veidos, vai

precizāk — atspēriena baze.

«Pārvēliena» veida īpatnības ir tas, ka jau pir-
majās nodarbībās lēcējam, kas vēlas ekonomiski no-
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vietoties virs latiņas, parādās nepareiza atspēriena

iemaņas. Sakarā ar to vēlāk rodas lielas grūtības,

pārvarot lielāku augstumu, uzlidojuma kustībās (lai-
ka attiecībās) un pārvarot latiņu.

Tajā pašā laikā, sākot apmācību ar «veltņa» vei-

du, iespējams apgūt pareizas vertikālā atspēriena ie-

maņas un nerodas tādas grūtības kā augstākminē-

tās, vēlāk apgūstot «pārvēliena» veidu. Apgūtā lielā

lēkšanu kustību pieredze netraucē, bet pat palīdz ap-

gūt tehniku. Tādēļ lēcējam, kas vēlas sasniegt aug-

stus rezultātus, jāprot pielietot kā treniņos, tā arī

sacīkstēs vairākus augstlekšanas veidus. Mūsu vadī-

tajā grupā augstlēcēji, lai saglabātu atspēriena izjū-

tu, sāk lēkt ar «veltni», bet uz maksimālajiem aug-

stumiem lec ar «pārvēlienu».

Neraugoties uz vēlamību apgūt šo racionālo vei-

du, ne visiem tas izdodas. Tādēļ iepriekšēja visu vei-

du apgūšana neveiksmes gadījumā ar «pārvēlienu»

atļauj izdarīt tālāku pareizu izvēli.

Šajā darbā mums nav iespējams sīkāk apstāties

pie racionālās tehnikas jautājumiem, tādēļ ieteicam

iepazīties ar rakstu par šo tēmu, kas ievietots žur-

nāla «Teorija i praktiķa fizičeskoj kuļturi» 1953. ga-

da 9. numurā.

Tehnikas apgūšanas racionālās metodes.

Nepietiek tikai ar racionālās tehnikas zināšanu

un izprašanu vien, lai to apgūtu. Nepieciešams, bez

tam, tās apgūšanai pareizi pielietot līdzeklis un me-

todes.

Tehnikas apmācībā pieņemts izdalīt: a) vesela

apmācības metodi; b) daļu apmācības metodi. Pa-

rasti, apmācot augstlekšanu, par galveno uzskata
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vesela apmācības metodi. Tādēļ praksē pielieto nie-

cīgu skaitu vingrinājumu atsevišķu lēcienu fāzu kus-

tību apgūšanai.

Starp citu, apmācot lēcienu kā veselu kustību, iz-

pildot to pāri latiņai, nebija iespējas pilnveidot visas

detaļas, kas sevišķi apgrūtināja apmācības sākumu.

Tādēļ nācās izveidot veselu speciāli izraudzītu vin-

grinājumu kompleksu. Tāpēc arī mūsu vadītajā gru-

pā apmācības pamatā, kopā ar vesela apmācības

metodi, atrodas arī daļu apmācības metode.

Augstlēkšanā — sarežģīts tehnisks vingrinājums.
Lēciena apmācības īpatnības ir, ka iesācējam ļoti

grūti apgūt atspērienu (galveno fāzi) pilnos lēcienos

pari latiņai. Bez tam jāievēro, ka apmācība tikai lē-

cienos pāri latiņai stipri samazināja pielietojamo

līdzekļu apjomu tehnikas detaļu apgūšanai.

Lai iemācītos tehniku un to pilnveidotu, jābūt
visdaudzveidīgāko vingrinājumu sistēmai, kam augot
metodiskā secībā pēc to sarežģījuma, jāizveido vis-

plašākās iespējas nepieciešamo tehnikas detaļu ap-

gūšanai. Jāizrauga tādi vingrinājumi, kas nostādītu

audzēkņus zināmos, nepieciešamos ietvaros, jau no

pirmās stundas dodot pareizas tehnikas vispārējus

pamatus. Individuālai novirzei tādā sistēmā būs vie-

ta tikai pec tam, kad audzēkņi būs apguvuši zinā-

mus visracionālākos pamatvingrinājumus.

Atkārtojot pakāpeniski arvien sarežģītāku vingri-

nājumu kompleksus, rodas apstākļi, lai izveidotu ne-

pieciešamās laika attiecības tehnikā. Tādēļ savā gru-

pā mēs nolēmām, izejot no nosacījumu refleksa kus-

tību saišu izveidošanās metodikas, izveidot audzēk-

ņiem vispirms izolētas koordinācijas ar pakāpenisku
to tālāku apvienošanu vingrinājumos līdz veselai

kustībai. Daļēji šo jautājumu atrisinājām, izveidojot
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vingrinājumu sistēmu, izmantojot nevis latiņu, bet

gan vingrošanas rīkus. Tāda «rīku» metodika ievē-

rojami paplašināja pielietojamo līdzekju apjomu un

tai bija arī virkne citu, ne mazāk svarīgu priekšro-
cību.

Jau augstāk bija norādīts, ka latiņas kā pamat-
līdzekļa izlietošana sākuma apmācībai rada neparei-
zas atspēriena iemaņas. To var izskaidrot ar to, ka

iesācējs, kam nav vēl pietiekoša atspēriena spēka,
parasti pirmās nodarbības izved pie jostas vietas

augstuma latiņas. Dabīgi, ka atrazdamies atbalsta

beigās jau ļoti augstu virs latiņas, viņš cenšas pēc

iespējas ekonomiskāk to pāriet. Tādos treniņos, kur

lēcējam faktiski nav nepieciešams spēcīgs atspēriens,

viņš lecot no augšas uz leju, bet nevis no zemes uz

augšu, apgūst nepareizas atspēriena iemaņas, ko ra-

da zemais latiņas stāvaklis. Jo tieksme aktīvi at-

sperties uz augšu rodas tikai tad, kad latiņa ir gal-
vas augstumā un augstāk.

Pat pielietojot tālākā darbā daudz speciālo vin-

grinājumu vertikāla atspēriena apgūšanai, tāpat ne-

izdosies izlabot sākuma apmācībā iemantotās nepa-
reizās iemaņas. Lūk, tādēļ ir tik svarīgi jau no paša
sākuma iemācīt pareizi atsperties.

Patreizējā. apmācības un treniņa metodika nepie-
tiekami ievēro šo apstākli, kas arī ir viens no gal-
venajiem iemesliem mūsu vīriešu augstlēcēju rezul-

tātu atpalicībai. Apmācība pie latiņas audzēkņiem
rada viņam psiholoģiska kairinājuma «dominan-

ti» — pārvarēt latiņu. Atkarībā no tā, nevilšus, ari

notiek visas iepriekšējās kustības. Un lai arī cik labi

audzēknis nesaprastu treneri, viņš nevar pilnvērtīgi
izpildīt ieskrējienu un sevišķi atspērienu, jo vienalga
viņam būs neapzināta psiholoģiska nostādne — pār-
varēt latiņu, pakļaujot tai visas savas iepriekšējās
kustības.
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Tajā pašā laikā lēcieni uz rīkiem, ko veic pec

virknes sagatavojošo vingrinājumu apgūšanas, rada

citu neapzinātu novirzienu, kas nav vairs atkarīgs

no lēcēja vēlēšanās. Mācoties jebkuru kustību, lēcējs
ir centies pēc iespējas stiprāk atsperties. Viņš ir sa-

pratis, ka, ja pienācīgi neatspersies, neuzlēks uz rīka,

vai arī nokritīs. Šajā gadījumā vingrinājumi nostāda

viņu zināmos ietvaros, kad pirmkārt jādomā par at-

spērienu, pie kam, jo lielāks nekustīgi nostiprinātā
rīka augstums, jo spēcīgāks ir atspēriens.

Starp citu, paaugstinot latiņas augstumu, atspē-
riens kļūst sliktāks no velēšanās pareizi izpildīt tās

pārvarēšanas kustības. Attiecīgi, uzlēkšana uz rika

atļauj saglabāt nepieciešamo ieskrējiena un atspērie-
na formu, nenostādot lēcēju psiholoģiskā atkarībā no

tālākām kustībām latiņas pārvarēšani. «Latiņas bai-

ļu» sajūta, kad lēcējs ir ieguvis pārliecību un dros-

mi dažādos uzlēcienos uz pakāpeniski paaugstinā-
tiem rīkiem (galds, līdztekas), pie kam šo rīku aug-
stums ievērojami lielāks nekā latiņas, izzūd.

Dabīgi, ka šī apmācības puse, t. i. morālā un

gribas sagatavošana; tagad, pielietojot «rīku» me-

todi, ir uzlabota, nerunājot nemaz par paša atspērie-

na apmācības rezultātu uzlabojumu. Jau pati par se-

vi šī apmācības metode no vienkāršā uz sarežģīto

padara lēcēja kustības drošas un atļauj viņam izla-

bot kļūdas pilnīgā lēcienā.

Pēc atspēriena apgūšanas dažādos vingrināju-

mos, mēs pārejam uz tā saistīšanu ar vienlaicīgi ap-

gūtām latiņas pārejas kustībām. Šim nolūkam izlie-

to lēcienus no pakāpeniski augoša ieskrējiena, vis-

pirms ar pieskāršanos rīkam, tad bez, t i.
,

veselā

lēcienā. Nekustīgi nostiprinātais rīks piespieda lēcē-

ju izpildīt vertikālo atspērienu bez «gāšanās«. Pil-

nīgus lēcienus pāri rīkiem jāizpilda tikai «pārvēlie-
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na» un «veltņa» veidos no ļoti slīpa ieskrējiena, lai

to aizskarot, būtu nodrošināta slīdēšana.

Kā parādījusi pieredze, lēkšanas tehnika, apmā-
cot to uz rīkiem, apgūstama vieglāk un ātrāk, atspē-
rienam nav kļūdu, kas ietekmētu tālākās kustības

gaisā. Tieši tādēļ mūsu grupas lēcēji īsā laikā tre-

nējoties uz rīkiem, izmantojot apgūto kustību auto-

mātismu (iemaņu pārnešanas kārtībā), spēja apgūt

pilnīgu lēkšanas tehniku pāri latiņai. Par to liecina

fakts, ka lielākā daļa lēcēju sasnieguši rezultātus,
kas pārsniedz to augumu.

Tehnikas pilnveidošanas darba procesā tika iz-

veidoti nepieciešamie vingrinājum kompleksi, lai ap-

mācītu visu lēciena daļu tehniku. Pie tam vienmēr

galvenā uzmanība tika veltīta atspērienam, tādēļ ka

atkarībā no tā izpildījuma izveidojās arī sekojošās
kustības. Šīs kustības nedrīkst būt pašmērķis, kā

tas vēl joprojām bieži sastopams apmācībā.

Pielietojamo vingrinājumu daudzveidība ar rī-

kiem atļāva mērķtiecīgi iemācīties jebkuru tehnikas

detaļu, izpildot tikai nepieciešamo kustības daļu.

Tā, uzlēkšana uz līdztekas kārts atļāva iemācīties

visas detaļas līdz latiņas pārvarēšanas momentam,

nepakļaujot to audzēkņa psiholoģijas ietekmei.

Visdaudzveidīgāko vingrinājumu izlietošana, pie-
lietojot apmācību ar rīku palīdzību, atļauj, sevišķi
apmācības sākumā, pasargāt lēcēju no lielākas slo-

dzes veselā kustībā,kas, starp citu, viņu atrauj no

apmācāmās detaļas. Tā, ir zināms, ka zemskare at-

ņem daudz spēka, bet vēlēšanās pārvarēt latiņu ne-

dod iespēju pilnvērtīgi apgūt atspērienu. Lēciens uz

rīka izslēdz šos divus trūkumus, atļaujot iemācīties

sevišķi pirmo lēcienu pusi.

Tajā pašā laikā kustības gaisā, kuru atkārtoša-

nai katru reizi jāizpilda lēciens, iespējams, daudzkārt
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atkārtojot, iemācīties ar rīku palīdzību. To tālāka ap-

vienošana pilnā lēcienā atļauj daudz ātrāk sasniegt
vēlamo. Lēcienus uz rīkiem parasti izpilda daudz

vairāk un uz lielāka augstuma, nekā lecot pāri la-

tiņai. Viss tas ievērojami paaugstina nodarbību vēr-

tību.

Šīs vingrinājumu sistēmas pielietošanas galvenais
uzdevums ir dot vairāk iespēju tehnikas pilnveidoša-
nai, vienlaicīgi cenšoties panākt no audzēkņiem la-

bāku tās izpratni un māku pielietot veselā lēcienā.

Šī metodika neatmaina pilnīgus lēcienus pāri lati-

ņai, bet gan atvieglo to apgūšanu, paplašinot lēcēja

koordinācijas apjomu.

Pasniedzējam jāatceras, ka, lai izvairītos no ie-

spējamiem nelaimes gadījumiem (mūsu grupā 5 gadu
laikā traumu nav bijis) apmācībā, izmantojot rīkus,

noteikti jābūt pakāpenībai pielietojamo vingrinājumu

sarežģītumā. Bez tam, sākumā ieteicams pielietot
rīkus ar mīkstu paklāju (zirgs, galds), kā arī nosegt
rīku pamatus ar paklājiem, lai izvairītos no iespēja-

mam traumām zemskarē.

Vingrinājumi tehnikas apmācībai
un treniņam.

lesācēju apmācību jāsāk ar ieskrējiena un atspē-
riena apmācības vingrinājumiem. Kā bija minēts jau
iepriekš, pieredze ir parādījusi, ka, apmācot atspērie-
nu reizē ar latiņas pārvarēšanas kustībām, iesācējs
izpilda virkni kļūdu, kas viņam kļūst par parastām.

Tādēļ vingrinājumus, kas apmāca kustības lidojumā,

vispirms jāapmāca, atbalstoties uz rīkiem, izmantojot
tos latiņas vietā. Tas atļauj izpildīt kustības, kādas

parasti izpilda gaisā, lēni un saprotot to nozīmi.
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Atspēriena apmācība sākama ar prasmi pareizi
nostāties sākuma stāvoklī tā izpildīšanai. Būtu nepa-

reizi sākt apmācību uzreiz no paša atspēriena, neiz-

veidojot pareizu priekšstatu par nepieciešamo sāku-

ma stāvokli.

Atspēriena kājas nolikšanas kustības tehniskais

izpildījums izriet no nepieciešamības ieņemt tādu sā-

kuma stāvokli, kurā kopējais smaguma centrs atras-

tos pēc iespējas zemāk un tālāk no atspēriena kājas
balsta momentā, kad tā pieskaras zemei.

Vingrinājumi ieskrējiena un atspēriena
iemācīšanai.

Vingrinājumi uz vietas:

1. Atspēriena kājas nolikšana, stāvot ar sānu pret

vingrošanas sienu ar roku atbalstu.

2. Atspēriena kājas nolikšana, stāvot ar muguru

pret sienu un turoties rokām virs galvas vai ari jos-
tas vietas augstumā pie spraišļa.

3. Atspēriena kājas nolikšana, stāvot priekšā līdz-

tekām, un pēdējā brīdī atrodoties ar galvu zem tām.

4. Atspēriena kājas nolikšana zem līdztekām, un

turoties pie tām ar rokām.

Vingrinājumi kustībā:

1. Pēdējā soļa atkārtota imitācija, vairākas reizes

noliekot kāju uz «viens», ar atbilstošu roku kustību.

2. 3. Tas pats vingrinājums, bet kājas nolikšana

uz 3. vai 5. soļi, soļojot.

4. 5. Tas pats vingrinājums, bet nolikt kāju uz

skaidu celiņa vai smiltīs uz katru 3. vai 5. soli, skrie-

not.
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Vingrinājumi pareizas kājas nolikšanai ieskrējienā:

1. Atkārtots skrējiens 20—80 m garos nogriežņos
ar kājas nolikšanu atspērienam pēc negaidītas ko-

mandas jebkurā vietā.

2. Atkārtoti skrējieni (12—20 m) zem auklas, kas

izvilkta cilvēka augstumā.

Paralēli ar šo kustību iemācīšanos, jānotiek arī

atspēriena apmācībai, bet sākumā uz vietas. Vingri-

nājumi atspēriena apmācībai dodami ar iztaisnojo-
šās kājas vēzienu. No tādas vēziena kājas darbības

stiprā mērā atkarīgs pats atspēriens, tādēļ ari ar to

sākama apmācība.

Vēziena kājas vingrinājumi uz vietas, bez pale-
ciena:

1. Turoties ar roku pie sienas, stāvot ar sānu pret
to, iztaisnojošs kājas vēziens, asi velkot pirkstgalu
uz sevi («nenostiepjot pirkstgalus»).

Tas pats vingrinājums, bet izpildīt vēzienu, stā-

vot uz sola malas.

3. Vēziena kustība ar svaru un apvienojot ar roku

vēzienu.

4. Uzliekot kaju uz vingrošanas sienas, vēziens,

iztaisnojot atspēriena kāju.

5. Pirmie 3 vingrinājumi, bet no sākuma stāvokļa

pirms atspēriena.

Vēziena kājas vingrinājumi stāvus, ar palecienu:

1. Stāvot ar sānu pret sienu.

2. Stāvot ar seju pret sienu vēziena attāluma ar

pilnu roku darbību.
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3. Tie paši vingrinājumi, bet no 3 soļiem, ar pil-
nu roku darbību atspērienā.

4. Priekšmeta sasniegšana ar vēziena kāju no 3,
5 soļiem, panākot pilnīgu vēziena kustību no kājas
atbalsta uz zemes līdz priekšmetam.

Vingrinājumos 3,4 apgūst atspēriena un ieskrē-

jiena saskaņotību.

Apmācot atspērienu, nepieciešams apmācīt ta ie-

maņas no dažāda slīpuma ieskrējiena, prasmi uzlēkt

uz rīka dažādos nepieciešamos stāvokļos, lēkšanu pā-
ri rīkiem. Sie mainīgie apstākļi nedrīkst izmainīt at-

spērienu izpildījuma formu un raksturu, jo apgūta-
jam iemaņām jāpaliek stabilām. Še — galvenā panā-
kumu atslēga, lai varētu dažādos veidos pārvarēt la-

tiņu.

Atspērienu apgūšanai, izpildot tos ar atspēriena

kājas pārvelšanu no papēža uz pirkstgalu un izlido-

jumu pa pēdējo soļu līniju, pielietojami vingrinājumi,
kas jau saistīti ar kustību apgūšanu uzlidojumā.

Vingrinājumi uzlidojuma kustību

apgūšanai.

1. Uzlēcieni uz vingrošanas sienas spraišļa, pa-

turot taisnu atspēriena kāju, no 3, 5, 7, soļu ieskrē-

jiena, pabeigts uzlidojuma stāvoklis ar pilnu vēziena

kustību izpildāms kā no vienas, tā otras puses (at-

speroties ar to pašu kāju). Uzlidojums, lēcējs pieķe-
ras pie spraišļa rokām, neapgriežoties pret sienu ar

seju.

2. Vingrošanas zirga pārlēkšana dažādā augstu-
mā no dažāda slīpuma ieskrējiena, izpildot zemska-

ri kā uz vēziena, tā atspēriena kājas.
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3. Tas pats vingrinājums par vieglatlētikas bar-

jeru; zemskare smilšu bedrē.

4. Tas pats pari latiņai ar taisnu ķermeņa stāvokli.

5. Uzlēkšana uz rīka no slīpa ieskrējiena; zem-

skare uz atspēriena kājas tieši ieskrējiena virzienā,

šeit arī izstrādājas atspēriena kāias darbība uzlido-

jumā. Sagatavošanās šim vingrinājumam ir uzlēkša-

na sēdus stāvoklī, pieraujot atspēriena kāju zem se-

vis.

6. Dažādi lēcieni, uzlēkšana uz rīkiem stāvoklī

kā virs la'<ņas. Šos vingrinājumus pielieto ar nolūku

savienot atspēriena kustības ar uzlidoiuma kustībām,

lai varētu novietoties sākuma stāvoklī latiņas pārie-
šanai.

Treniņa vingrinājumu sērijas ar vēziena

kustību atsperoties.

V. Vēziens uz katru soli ar zemskari uz vēziena

kājas un sekojošu atspērienu (uzreiz).

2. Tas pats vingrinājums, bet ar zemskari uz at-

spēriena kājas.

3. Tas pats uz katru trešo soli.

4. 5. 6. Tas pats uz katru 5., 7., 9. ieskrējiena so-

li.

7. Tie paši vingrinājumi (no 2.—6.), tikai pārva-
rot attiecīgā augstumā un attālumā izvietotus viegl-
atlētikas barjerus.

Visi iepriekšējie vingrinājumi bija veltīti tikai at-

spēriena un daļēji uzlidojuma kustību apgūšanai.
Tagad pāriesim pie vingrinājumiem, kas sīkāk pa-
līdz iemācīties kustības lidojumā.
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VINGRINĀJUMI LIDOJUMA KUSTĪBU

IEMĀCĪŠANAI

Vingrinājumi, pielietojot atbalstu uz dažādiem

rīkiem:

1. Vingrinājumi kājām, rokām, ķermenim ar no

lūku iemācīties kustības ap latiņu atbilstoši izvēlēta-

jam lēkšanas veidam.

2. Šo kustību izpilde pa elementiem un kopa

3. Šīs kustības, izmantojot vingrinājumus ar gu-

miju.

4. Virkne atsevišķu vingrinājumu un to kombi-

nāciju, ko izpilda no sākuma stāvokļa virs latiņas

ar nolūku iemācīties nogājienu no latiņas.

5. Uzlidojuma kustības un latiņas pāreja pilnībā,
izmantojot šim nolūkam nevisai augstu rīku (ar at-

balstu, labāk sakot, ķermeņa slīdēšanu). Tas pats,
bet no 3, 5 soļiem soļojot.

6. Pilns lēciens pāri rīkam no vietas vai viena so-

ļa, izmantojot vienas rokas atbalstu atspēriena kājas
pusē.

7. Pilns lēciens pāri rīkam (līdzsvara baļķim, zir-

gam, līdzteku kārtij) «pārvēliena» vai «veltņa» vei-

dos, no 3, 5, 7, 9, soļiem, atkarībā no lēciena tehni-

kas apgūšanas pakāpes.

Izpildot šos vingrinājumus, svarīgi pakāpeniski

pazemināt zemskares vietu. Sākumā zemskarei jāno-
tiek uz paklāja vai galda, kas tuvināts pārvaramā
rīka augstumam. Tas rada iespaidu, līdzīgu jau līdz

tam pazīstamajai uzlēkšanai uz rīka un piespiež pa-

reizi atsperties, mazāk domājot par latiņas pārvarē-
šanu.
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Vissvarīgākais panākumiem lēkšana, lai neaiz-

skartu latiņu, ir pareiza kopējā smaguma centra kus-

tība līdz uzlidojuma augstākajam punktam.

Pakāpeniski pazeminot zemskares vietu līdz grī-
dai, tiek pilnvērtīgi izmantots kā atspēriens, tā arī

latiņas pārejas kustības.

Vienlaicīgi izmanto arī lēcienus uz latiņas, se-

višķi vingrinājumos atspēriena un ieskrējiena apgū-
šanai, un tikai nepieciešamības gadījumā izvēlētā

lēkšanas veida tehnikas pilnveidošanai (tehnikas ap-

mācības procesā uz rīkiem). Noteicošais faktors lēcie-

nu pielietošanai pāri latiņai ir prasme pilnvērtīgi iz-

pildīt atspēriena pamatkustības, uzgājienu un uzlēk-

šanu uz rīkiem.
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VISA GADA TRENIŅA PLĀNOŠANA

UN ORGANIZĀCIJA.

Augstāk minētais galvenokārt atbilst ilggadīgai
plānošanai. Tagad izskatīsim raksturīgākās gada

plāna atsevišķu periodu īpatnības.

RUDENS (pārejas) PERIODS (novembris).

Atkarība no pēdējām sacensībām, pārejas periods
var sākties oktobrī vai novembrī. Nodarbības vidēji
notiek 4 reizes nedēļā.

šis periods nodrošina pāreju no viena gada uz

otra gada treniņu. Nodarbību pārtraukums šajā peri-
odā izsistu lēcēju no ierastā treniņa ritma, izsaucot

rezultāta pasliktināšanos. Pārtraucot nodarbības, vē-

lāk nākas darbu it kā sākt no jauna. Tieši otrādi, ša-

jā periodā var pat piedalīties sacensībās, sasniedzot

augstus rezultātus.

Turpinot treniņus, jāsamazina to intensivitāte un

jāizmaina pielietojamie līdzekļi, lai būtu «aktīva» at-

pūta, lai varētu sākt jauno treniņu etapu atpūtušies
un ar svaigiem spēkiem. Nodarbības ieteicams izvest

2 reizes nedēļā zālē, pilnveidojot atpalikušās tehni-

kas detaļas, un 2 reizes stadionā vai mežā, turpinot
attīstīt nepieciešamās īpašības ar dažādu lēcienu un

skriešanu palīdzību. Lēcienus izved tā, lai tie nākot-

nē izveidotu bazi speciālajiem lēkšanu vingrināju-
miem. No pārējiem vieglatlētikas veidiem ieteicams
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izvest tāllēkšanu un trīssoļlēkšanu ieskrienoties. Ne-

pārtraukti jāturpina nodarbības mājās ar fizisko

īpašību attīstības un atveseļošanās uzdevumu.

Pārejas periods raksturojams kā laiks, kas veltīts

jaunu spēku uzkrāšanai un vājo vietu likvidācijai
tehnikā un fiziskā gatavībā. Pfe šā perioda uzdevu-

miem jāattiecina arī sasniegtā fiziskās un tehniskās

gatavības līmeņa sagatavošna.

šajā periodā nevēlami pielietot augstlēkšanu tre-

niņā vai arī sarīkot speciālas nodarbības pamata lēk-

šanas veida apgūšanai.

Ziemas (sagatavojošais) periods

(decembris — aprīlis).

Sagatavojoša periodā lēcējam sekojoši uzdevumi:

1. Vipārējās fiziskās gatavības sasniegšana un

uzlabošana, pielietojot vispārējā un speciālā rakstura

fiziskās audzināšanas līdzekļus.

2. Nepārtraukta, specializācijai pielietojamo fizis-

ko, morālo un gribas īpašību attīstību.

3. Sporta tehnikas apgūšana un tas pilnveidoša-

na, balstoties uz uzlabotas «lecamības» bāzes.
.

Sagatavojoša perioda laika jāievēro dažas īpatnī-

oas atsevišķos treniņa mēnešos.

Tehnikas pilnveidošanas darbu jāplāno tādā vei-

dā, lai lēcējs augošā grūtībā aizvien augstākā līmenī

izp:!dītu visu speciālo skolu. To izvēle

jāievēro individuālās īpatnības.

Neliela slodze elementārajos tehnikas pilnveido-
šanas vingrinājumos atļauj sākumā lielas slodzes

speciālajos lēkšanas vingrinājumos. Tādā akopoju-
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mā dekembra un janvāra mēnešos veic V« daļu visa

gada lodze. Pēc tam speciālie lēkšanas vingrināju-

mi, samazinoties skaitā, kļūst arvien sarežģītāki, aug

ieskrējiena soļu skaits. «Lecamības» treniņš notiek

bez pārtraukuma, mainās tikai vingrinājumi.

Februārī — martā, nedaudz samazinot vingrinā-

jumu skaitu, vēl jo vairāk paaugstinās to sarežģī-

jums. Tā, vingrinājumi, vēzienam kustībā izpildāmi
nevis no 1,3 soļiem, bet gan no 5,7, kas, protams, pa-

dara vingrinājumus sarežģītākus, nepazeminot to

slodzi. Šajā laikā iegūtas iemaņas jāsāk pielietot lē-

cienos uz rīkiem, lēcējs iemācās apvienot ieskrējienu
un atspērienu ar kustībām lidojumā. Latiņas pārva-
rēšanu mācās, izpildot lielu skaitu nepieciešamo kus-

tību elementu uz rīkiem, pilnu lēcienu izpilda nelielā

apjomā. Kvalificēts lēcējs var trenēties uz 'latiņas ne

biežāk kā vienu refzi nedēļā, tā kā visa lēciena teh-

nika atkārtojas atsevišķos elementos daudzas reizes.

Februārī un martā lēkšanu slodzei vingrinājumos
ir savas īpatnības. Tā. sērijās izpildītie lēkšanu vin-

grinājumi mainās ar skrējienu īsās distancēs vai vis-

pārējiem lēkšanu vingrinājumiem. Atpūta no lēkšanu

vingrinājumiem dodama pēc vajadzības, bet, lai ne-

pazeminātu vispārējo slodzes līmeni, jāpalielina ci-

tu vingrinājumu skaits. Lēcieni zālē jau pilnīgi izve-

dami pāri rīkiem, un slodze tajos mainās ar fizisko

īpašību attīstīšanas slodzi. Liels skaits dažādu vin-

grinājumu kompleksu, kas iedarbojas tieši uz noteik-

tām muskuļu grupām, plānojot ļauj mainīt slodzi,
neradot pārtrenēšanos.

Aprīlis — vissvarīgākais slodzes mēnesis, tas ir

pārejošais uz galveno periodu. Šajā laikā nodarbību

skaits zālē samazinās līdz minimumam. Lai atvieglo-
tu pāreju darbam uz stadionu, nepieciešami ievērot

sekojošus noteikumus:
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1. Visu speciālo vingrinājumu treniņu izvest svai-

gā gaisā, atstājot zālē dažus vingrinājumus atspē-
riena «nostādīšanai» un dažus tehnikas elementus.

Vislabākā nodarbību vieta šajā laikā ir mežs vai

parks.

2. Izvest stadiona virkni speciālo vingrinājumu
lēkšanai un lielu skaitu garu kāpinājuma skrējienu.
Uz latiņas palielinās vingrinājumu skaits atspērie-

nam, bet nopietns darbs latiņas pavarēšanas tehni-

kai vēl nav jāveic.

Visas ziemas laika treniņa nodarbības izvedamas

6 reizes nedēļā, bet pirmajos divos mēnešos pat 2

reizes dienā. Tāda ievērojama slodze izskaidrojama
ar to, ka sagatavojošā periodā jāveic sasprindzināts
darbs, kas atļautu vasaras mēnešos viegli izturēt jeb-
kuru atkārtojumu skaitu, pilveidojot veselu lēcienu,

jo atsevišķos treniņos sportistam jāveic no 100—130

lēcienu, vēl pēdējos bieži vien parādot labu rezultātu.

Gada plānam jāizdala galveno ziemas perioda
uzdevumu — «lecamības» paaugstināšana speciāla-

jos vingrinājumos. Vasaras periodā liela dala šo vin-

grinājumu atkrīt, un pirmajā plānā izvirzās nodar-

bības uz latiņas, lai gan tāpat ar galveno nostādni

uz atspērienu, jo, kā jau agrāk teikts, ja lēcējs pa-

reizi izpilda atspērienu, tad viņš, apguvis jau agrāk
attiecīgās kustību iemaņas, pareizi izpildīs arī

kustības gaisā.

Pavasara un vasaras (pamata) periods
(maijs — oktobris).

Pavasara un vasaras perioda galvenais mēr-

ķis — sasniegt visaugstāko sportisko rezultātu. Tā

sasniegšanai pakāpeniskā secībā atrisina sekojošus
uzdevumus:
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I. Talaka specializācijai pielietojamo fizisko, mo-

rālo un gribas īpašību attīstīšana.

2. Sporta tehnikas un taktikas pilnveidošana.

3. Piedalīšanās daudzās sacensībās — kā rezul-

tāta paaugstināšanas galvenais līdzeklis šajā treni-

ņu etapā.

Treniņa pa mēnešiem ir dažas īpatnības, konkrē-

ti — attiecībā uz pielietojamo līdzekļu izmaiņām,.

Maijā lēcējs turpina lekt uz latiņas 2—3 reizes

nedēļā. Labi treniņiem ir lecamā bedre mežā vai par-

kā, kur atspērienu izpilda no zālaina pamata. Pa-

augstinot speciālo vingrinājumu sarežģītumu, sama-

zinās to skaits.

Vadošais vingrinājums šajā laikā ir — priekšme-
ta aizsniegšana ar vēziena kājas pēdu no ieskrējiena.
Tāds vingrinājums mobibilizē lēcēju atsevišķam spē-

cīgam atspērienam ar visu piepūli virzienā uz augšu.

Pārējie lēkšanu vingrinājumi nepieciešami vispā-

rējās slodzes līmeņa uzturēšanai, bet lietojami daudz

mazākā apjomā. To izsauc fakts, ka piedalīšanās sa-

cīktēs un speciālais treniņš lekšanā kompensē slo-

dzes samazināšanos speciālajos lēkšanas vingrināju-
mos.

Stadiona norisinās treniņi skriešana un citos

vieglatlētika veidos.

Augstlēkšanā notiek vispārējās vieglatlētikas
stundas procesā un līdz jūlijam atsevišķā vieglatlē-
tikas stundā parasti netiek izdalīta. Tuvojoties atbil-

dīgākajām vasaras vieglatlētikas sacīkstēm, augst-

lēkšanu sāk izdalīt atsevišķā patstāvīgā stundā. Bie-

ži šādas nodarbības izvedamas divas reizes dienā,

bet ne ilgāk par vienu stundu, tuvinot treniņus sa-

censību apstākļiem. Atsevišķus lēcienus nodarbībās

vēlams izpildīt 2—3 reizes pēc kārtas, tad dot ne-

lielu atpūtu.
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Šajā laikā var piedalīties sacensībās arī citos

vieglatlētikas veidos un apmēram reizi nedēlā sa-

censībās augstlēkšanā ieskrienoties. Pirms sacīkstēm

vēlams atpūsties ne vairāk kā vienu dienu, lai nezustu

liels skaits vērtīgo treniņu.
Laiks no jūlija līdz septembrim raksturīgs ar to,

ka galvenais treniņa līdzeklis šajā laikā — liels

skaits sacīkšu. Starti iespējami līdz trim reizēm ne-

dēļa. Pēc vairākām sacensībām, ja nepieciešams, do-

dama 10 —12 dienu atpūta, ar nosacījumu, ka tur-

pinās «uzturošais» treniņš mežā.

Šajā periodā treniņiem jābūt tādiem, lai rastos

labais fiziskais stāvoklis sasniegtā līmeņa realizāci-

jai rezultātā sacensībās. Nodarbības mežā aptver
krosa skrējienus, sprinta palīgvingrinājumus, vingri-
nājumus lokanības attīstībai (divas reizes dienā).
Visi speciālie vingrinājumi, kas ieslēdzami darbā ti-

kai pašā nepieciešamākajā gadījumā, izpildāmi vis-

lielākā ātrumā un ar nelielu atkārtojumu skaitu. No-

darbības augstlēkšanā tāpat notiek tikai nepiecieša-
mības gadījumā, jo pati piedalīšanās sacīkstēs ir tā-

da, pie tam ar vislielāko piepūli.

Šajos mēnešos vingrinājumiem latiņas «uzgājie-

nam» jāsasniedz vislielākā pilnība; no to pareiza iz-

pildījuma stipri būs atkarīgs sasniegtais rezultāts.

Galveno vietu šajā laikā ieņem divas reizes dienā

izpildāmie peciālā rakstura lokanības vingrinājumi.
Palielinot šo vingrinājumu apjomu, saglabājas vis-

pārējais slodzes līmenis, bet muskuļi atrodas vēlamā

stāvoklī.

Laiku pa laikam, apmēram pēc katrām 2 nedē-

ļām, jāieslēdz 3—4 treniņi ar speciālajiem un vis-

pārējiem lēkšanu vingrinājumiem uz zāļaina pamata.

Treniņu raksturs pēc sava izvešanas režīma un lī-

dzekļiem stipri atgādina sacīkšu apstākļus un sa-

gatavošanos tām.
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Nodarbību organizācija.

Ilggadīgā un visa gada treniņa plāni savu uz-

vumu atrisināšanai prasa bez stundas arī citu nodar-

bību formu pielietošanu. To pašu prasa ari pielietoja-
mo līdzekļu daudzveidība, lai tos varētu pilnvērtīgi

apgūt. Izejot no vispārējā treniņu novirziena, ietei-

cams pielietot sekojošus nodarbību veidus:

1. Ar nolūku apmācīt vai pilnveidot ieskrējienu,

mājas apstākļos, pec trenera uzdevuma.

2. Ar nolūku attīstīt fiziskas īpašības, mājas ap-
stākļos, pēc trenera uzdevuma.

3. Ar nolūku pilnveidot lēcienus pari latiņai, zem

trenera novērojuma.

4. Ar nolūku pilnveidot tehniku,zale, zem trene-

ra novērojuma, bet jau kopējās grupas sastāvā.

5. Ar nolūku attīstīt fiziskas īpašības, zem trenera

novērojuma, kopējā grupā.

Ilggadīgās un visa gada plānošanas sistēmā tā-

pat jāizšķir nodarbību veidus pēc to izvešanas vietas

un galvenajiem līdzekļiem:

1. Svaigā gaisā un mājas apstākļos pielietojami
kā vispārējie vingrināiumi spēka un lokanības attīstī-

bai, tā arī speciālie lēkšanu vingrinājumi.

22. Stadionā no vispārējiem līdzekļiem pielietojami
citi vieglatlētikas veidi, no speciālajiem — vingrinā-

jumi tehnikas pilnveidošanai un lēcieni pāri latiņai.

3. Zālē no vispārējiem vingrinājumiem pielietoja-
mi spēka un lokanības attīstībai, no speciālajiem —

tehnikas pilnveidošana, izmantojot rīkus.

4. Mežā pilnveidojami vispārējā rakstura vingri-

nājumi ātruma un lecamības attīstībai un speciā-
lie — atspēriena tehnikas pilnveidošanai.
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Augstlēcēja treniņa pamatlīdzekļu parauga sadalījums.

Sagatavojošais periods Pamata periods (vasara)

Rudens treniņš

(oktobris —dec.)

Ziemas treniņš

(janv.—febr.)

Pavasara treniņš Parasta nedēja

(maijs—jūnijs)

Atbild, sacīkšu ned.

(jūlijs—septembris)Treniņa līdzekļi (marts—apr.)Uzdevumi

Ne ielas treniņa cikla saraksts

1 j 2 ļ 3 ļ 4 I 5 ! 6 | 7 ļ 1 !2ļ3|4|5ļ6|7 1 2'3|4|5ļ6|7ļl |2|3|4[5[6[7| I |2 | 3 | 4 1 5 | 6 | 7

1. Speciālie lēcēju vingrinājumi,

izpildāmi sērijas. 5 : 5 5
]....

2. Speciālie leceju vingrinājumi,
1. Lecamības uz*

izpildāmi pa vienam. + + + + + 1 + + +
labošana.

3. Vispārējie lekšanu vingrinājumi

sērijas.

1. Tehniska rakstura speciālie vin-

grinājumi. 1 3 5 1 3 1 3 1

2. Ātruma attīstī- I

šana.

2. Vispārēja rakstura vingrinājumi

(skriešana u. c.). 1

1. Speciālie vingrinājumi (ar no-

slogojumu, pretestību u. c). 1

3. Spēka attīstī-

šana.

2. Vispārēja rakstura vingrinājumi

(svaru stienis).





Augstlēcēja treniņa pamatlīdzēkļu parauga sadalījums.

Sagatavojošais periods Pamata periods (vasara)

Rudens treniņš

(oktobris—dec.)

Ziemas treniņš

(janv.—febr.)

Pavasara treniņš Parasta nedēļa

(maijs—jūnijs)

Atbild, sacīkšu ned.

(jūlijs —septembris)Treniņa līdzekļi (marts—apr.)
Uzdevumi

Ne eļas treniņa cikla saraksts

1 ļ2ļ3|4|5|6|7ļ 1 |2ļ3ļ4|5ļ6|7 I ;2j3|4|5ļ6|7|! |2ļ3ļ4ļ5ļ6|7ļl !2ļ3ļ4ļ5|6|7

1. Speciālie lēcēju vingrinājumi

(ar rīkiem un bez tiem). 3 5 5 3 1 5 1 5 1 3 11 1 1 1
4. Lokanības

;

attīstīšana.
2. Vispārēja rakstura vingrinājumi

galvenajām muskuļu grupām.

5. Veiklības 1. Speciālie
rīkus un

vingrinājumi
bez tiem.

izlietojot

attīstīšana.

1. Citi vieglatlētikas veidi (barje-

ri, mešanas). 5 + 3 3 3 1 3 1

6. Vispārējās fi-

ziskās gatavī-
bas uzlaboša-

2. Citi sporta veidi (ziemas, spē-

les, teniss). 3 1

... .j

na.

3. Lēns skrējiens (iesildošais,

kross).

h Vingrinājumi atspērienam un

7. Atsevišķu
nikas elem.

teh- latiņas pāreja (ar rīkiem). 3 3 1

pilnveidoš.

2. Tas pats (ar latiņu).





Augstlēcēja treniņa pamatlīdzekļu parauga sadalījums.

Sagatavojošais periods Pamata periods (vasara)

Rudens treniņš

(oktobris —dec.)

Ziemas treniņš

(janv.—febr.)

Pavasara treniņš Parasta nedēļa

(maijs—jūnijs)

Atbild, sacīkšu ned.

(jūlijs—septembris)Treniņa līdzekļi (marts—apr.)
Uzdevumi

Nedēļas treniņa cikla saraksts

2ļ3|4|5|6|7ļ 1 2 3 | 4 | 5 1 6 1 7 | 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ļ I I 2 3 j 4 1 5 | 6 | 7 ļ I..|2[3|4|5|6|7

1. Atspēriens no 5—9 soļiem af

vēziena kāju aizsniedzot priekš-

metu. 3 3 1 3 5 5 1

8. Ieskrējiena un

atspēriena ap-

vienojuma teh-

2. Tas pats no 1—3 soļu ieskrē-

jiena. 3

........

nikas pilnvei-
3. Sērijveida atspērieni 80—100 m

attālumā uz katru 1. vai 3. soli.
došana.

+ +

4. Tas pats, atsperoties uz katru

5. vai 7. soli.

1. Uzlecieni uz atspēriena kājas

9. Lidojuma kus-
no 3—5—7 soļiem. 1 1 3

tību un atspē-
2. Uzlēcieni uz rīkiem stāvoklī

riena apvieno-
«virs latiņas». 3 | 15

juma pilnvei-
došana.

i I

3 Latiņas un riku parlēkšana

vingrinājumos.

0. Vispārējās
koordinac. pilnv. J. Citi latiņas pārvarēšanas veidi.





Augstlēcēja treniņa pamatlīdzekļu parauga sadalījums.

Piezīme: vingrinājumu dozēšana (intensitāte un apjoms) katras nedē|as cikla sarakstam norādīts sekojošs:

1 — neliela slodze 5 — maksimāla slodze
'

3 —vidēja slodze n lieto

Sagatavojošais periods Pamata periods (vasara)

Rudens treniņš

(oktobris—dcc.)

Ziemas treniņš

(janv.—febr.)

Pa\asara treniņš Parasta nedēļa

(maijs—jūnijs)

Atbild, sacīkšu ned.

(jūlijs —septembris)Treniņa līdzekļi (marts--apr.) I
Uz'devumi

Ne ēļas treniņa cikla saraksts

1 |2ļ3|4|5|'6|7|l |2ļ3ļ4ļ5|6|7 1 ļ 2 ļ 3 | 4 | 5 [ 6 || 7 ļ 1 I 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ļ i :2;3ļ4(5|6ļ7

1. Pamata kustī-

bas iemaņas 1. Lēcieni pāri līdzteku kārtij un

pilnv. vesela. latiņai izvelētajā veidā.

2. Psiholoģiska

un taktiskā sa-

gatavošana.

1. Lēcieni pari augstākminētajiem
rīkiem un piedalīšanās sacensīb.
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