
DAILSKRIEŠANA
UZ LEDUS

ROBERTA BAUMAŅA





Dailskriešana
r

uz ledus

no

Roberta Baumaņa

ar 71 zīmējumu.

1924. g.

Rīgā.



Saturs.

Lap. p.

levads 3

Slidskrejeju apģērbs 5

Slidas 5

Daiļskriešanas pamatskola
Loki 6

Čuskveidīgie loki 8

Trijnieki 11

Dubulttrijnieki 12

Cilpas 12

Prettrijnieki 14

Novirzieni un pretnovirzieni 17

Virpuļi 20

Augstāka skola 21

Individuela skriešana 23

Dažādas figūras 26

Sacīkšu noteikumi Eiropas un pasaules meistersacīkstem

daiļskriešanā 32



levads.

Pēdējos gados sports Latvijā strauji attīstījies

un ar katru dienu atrod arvienu lielāku piekrišanu pla-
šākās tautas masās, bet sportisti daudz pūles patērē

veltīgi aiz nezināšanas, kā izvest dzīvē nodomāto

sporta veidu, kā piesavināties attiecīgās nozares tech-

niku. Ar šo grāmatiņu gribu atvieglot pareizu slidu sporta

izpratni un pareizas technikas izkopšanu. Sporta lite-

ratūras pie mums pagaidām tikpat kā vēl nemaz nav,

izņemot, varbūt, dažus sporta veida noteikumus un

armijas fizisko audzināšanas reglamentu.

Vasaras sportam izbeidzoties jauna sporta sezona

sāksies slidotavās un uz ledus pārklātām upēm un eze-

riem. Slidu sporta cienītāji nopietni sāk gatavoties zie-

mas sportam. Tādēļ es ar savu pirmo grāmatiņu, kura,
kā domāju, nebūs pēdējā, steidzos nākt tiem talkā

ar ārzemēs pārbaudītiem, atzītiem par labiem un no

manis papildinātiem lietišķiem aizrādījumiem. Mans

pirmais darbs nebija viegls, jo lielas grūtības radās

terminu izvēlē, kuri pie mums vēl atrodas pirmattī-
stības stadijā. Terminoloģijas izvēlē rīkojos ar lielāko

apdomību un nosvērtību, bet tomēr neesmu pārlieci-

nāts, vai visiem slidotājiem būšu darījis pa prātam.

Tādēļ katru lietišķu aizrādījumu un izteiktus vēlējumus

ņemšu vērā pie turpmākā darba.

Gribu vēl piezīmēt, ka daiļskriešana (figūru) uz

ledus beidzamā laikā palikusi par vienu novisievēro-

jamākiem un iecienītākiem ziemas sporta veidiem.

Šinī nozarē pēdējos gados ir izstrādājusies zināma

sistēma, kuras uzdevums ir pareizi attīstīt un veicināt

daiļslidošanu. Tikai tie, kas pie šī darba nopietni un

sistemātiski ķersies, var cerēt uz labiem panākumiem
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un sasniegt šinī veselīgajā sporta nozarē visaugstāko

attīstības pakāpi. Tādēļ ieteicu katram minētā sporta

cienītājam pieturēties pie šinī grāmatiņā pievestās

pakāpeniskās vingrināšanās kārtības, kuras pamatīga

piesavināšanās atvieglos gūt publiskus atzinumus un

uzvaras laurus sacīkstēs.

Izdevējs.



Slidskrejēju apģērbs.

Apģērbam jābūt arvien piemērotam katram spor-

tam un gada laikam.

Slidbkrējēju apģērbam jābūt cieši pieguļošam,
bet elastīgam. Jāģēibjas ne visai silti, bet ar tādu

aprēķinu, ka ejot no slidotavas uz mājām, sakarsu-

šais ķermenis nedabūtu atdzist. Turpretim, atstājot
slidotavu braukšus, kā: kamanām autobusu, vai

ielas dzelzsceļu, nepieciešami jāuzvelk mētelis vai

kažoks. Ar to ķermenis būtu pasargāts no ātras at-

dzišanas, kuru lielā mērā veicina piesvīdušā veļa un

izkusušais sniegs, kurā pat labākajam slidotājam tīši

vai netīši bieži nākas pavārtīties. Saaukstēšanās

bieži izsauc grūtas plaušu un citas iekšējas slimības,

pret ko mums jācīnās ar lielāko uzņēmību un no-

teiktību.

Kungiem visieteicamākās īsas biksas, tā sauktās

„ceļubiksas", vilnas zeķes un adīts vienkrāsains svī-

ters un tādā pašā krāsā adīta sporta cepure.

Dāmām visizdevīgāki plati krokoti, ne visai gari

svārki, no tumši zilas drēbes. Apakšsvārkiem un

biksēm jābūt no piemērotas krāsas drēbes (vislabāki

adīti) lai krītot, kas bieži gadās, nebūtu redzami gaiši

apakšsvārki un veļa kas atstāj neestētisku iespaidu.

Vissvarīgākais ar ģērba gabals slidošanai tomēr ir

apavi, kuriem jābūt stingri piemērotiem kājai. Apa-

viem jābūt ar ļoti zemiem papēžiem. Cieši pieguļoši

apavi traucē asins riņķošanu, caur ko kājaspaliek auk-

stas un sāk ātri salt, kam bieži seko kāju apsaldēšana.

Slidas.

leteikt lasītājam, kādas slidas būtu priekš daiļ-

slidošanas iegādājamas, turu par lieku, jo katrā kār-



tlgā sporta veikalā slidas var izvēlēties katrs pēc

saviem ieskatiem. Tikai viena lieta pie slidu iegādā-
šanas ir no svara: nepirkt lētas dzelzs slidas, kuras

pastāvīgi jāslīpē, bet tomēr ar visu to vēl sagādā

skrējējam vairāk nepatikšanas kā prieka.

Dārgākas slidas ir bez šaubām no labāka mate-

riāla, labāki apstrādātas, izturīgākas, atvieglo skrie-

šanu un ietaupa laiku un līdzēkļus.

Daiļskriešanas pamatskola.

Daiļskriešanā sastāv galvenām kārtām no pir-

mām piecām figūrām (zīm. 1.) un sadalās divās daļās:

pamatskolā un savrupējā skriešanā. Pirmā daļa

sastāv no slidošanas pamatskolas parastiem elemen-

tiem, bet augstākā skola ir šo vienkāršo elementu

savienojums ar čūskveidīgiem lokiem.

Zīm. 1.

Vārdu saīsinājums.
L=labo ā = ārpuse PT = prettrijnieks
K= kreiso i = iekšpuse N = novirziens

p = priekšu T = trijnieks PN = pretnovirziens

a== atmuguriski C = cilpa

Loks.

Viņa izvešana. svarīgumu vērtēšana.

L p ā, X p ā 1

Lp i, Kp i 1

L a ā, X a ā 1

Lai, X a i 2

Vislielāko vēlību pie dažādu loku izpildīšanas ir

jāpiegriež ķermeņa pareizam stāvoklim.

Zīm. 2.
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Loki paši par sevi sadalās ārējos un iekšējos v

var tikt skrieti uz priekšu vai atmuguriski. Tā roda

četri loki, kuri atkal savukārt ir izvedami uz kreiso v

labo pusi. No visiem skaistākais un svarīgākais i

„priekš-ārējais a loks, jo no viņa visvairāk pāriet v

citu figūru kombinējumu.

Priekš-ārējo loku uzsāk atstumjoties ar brīvo kāj

visā viņas garumā no ledus. Plecam virs brīvās kāja

jābūt atvilktam atpakaļ un brīvā kāja paliek aiz slī

došās 40—60 cm. virs ledus un vertikāli virs slīdošā

kājas, atzīmētas uz ledus švītras. Pamazām brīvā kāj
tiek pārnesta uz priekšu un beigās, kad ir veiktas 2/
no loka, paiet garām slīdošai, nenovirzoties daudz n

atstātās švītras. Brīvās kājas plecs ari pamazām pa

dodas uz priekšu un loka beigās atrodas taisnā leņķ

pret pašu loku. Ķermenis, kas loku sākot bija drusk

padevies uz priekšu, beigās ieņem pilnīgi vertkal

stāvokli. Kājas nedrīkst būt stīvas, bet gan tika

viegli ieliektas, tā kā lai skrējējs justu, kā viņa svar

gulstas uz slidas vidējo daļu. Šāds svara sadalījum

padara skrējienu elastīgu un piedod tam sparu.

Pie «atmugur-iekšējā" loka

darbojas līdzi plecs, brīvā kāja

un gūžas, tāpat kā taisot viņu

uz priekšu. Vienīgi brīvā kāja

paies garām slīdošai, jau loka vidū.

Gūžām jātaisa loks līdzi

tādējādi, kā brīvās kājas gūžai

jābūt augstāki turētai, kā slīdošās

kājas gūžai un ķermenim jābūt

ar gūžām taisnā leņķī
Taisni šeit visvairāk grēko

daudzi spējīgi skrējēji un te nu

ir meklējams iemesls, kāpēc tik

daudzi labi skrējēji sasniedz tikai vidējus rezultātus

(sk. zīm. 3.).

Pareizi. Nepareizi.
Zīm. 3.
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Taisot loku uz līdzsvars tiek panākts

citādā veidā: plecs pret brīvo kāju. Brīvās kājas

plecs atstumšanas momentā padodas diezgan ātri uz

priekšu, turpretim brīvā kāja pati paliek atpakaļ un

drusku ārpus skrejamā loka. Padodot lēni brīvo kāju

uz priekšu un reizā atvelkot brīvās kājas plecu, tiek

uzturēts līdzsvars.

Čūskveidīgie loki.

Izdarot kustību uz priekšu vai atmuguriski ar

vienu un to pašu slidu pusloku uz āru, savienojot

viņu ar loku uz iekšu, tad atkal uz āru v. t. t., mēs

dabonam čūskveidīgus lokus (zīm. 4.).

Viņu izvešana:

L pāi, X piā

X pāi, L piā

L aāi, X aiā

X aāi, L aiā

Figūru svarīgumu vērtēšana.

1

1

2

2

Zīm. 4.

Čūskveidīgie loki prasa stipri saskaņotu plecu,

gūžu un brīvās kājas kopdarbību. Kad šie trīs lo-

cekļi ir tik tāļu ievingrinājušies, ka spēj viens otru

pabalstīt, tad čūskveidīgais loka izpildījums tiek maigs

un švītra uz ledus tīra un apaļa, līdz ar ko ari tiek

iegūts pavairots spars.

Pie čūskveidīgā loka no „priekš-āras" uz „priekš-

iekšu", brīvā kāja tiek cieši pārnesta gar slidošo kāju

un brīvās kājas plecs tiek līdz ar to drusku padots
uz priekšu, caur ko mēs nonākam vēl asāki uz slidas

ārējo malu. Tagad caur brīvās kājas ātru atvilkšanu,

ķermeņa smaguma punktu tādējādi izmaina, ka slida

maina malu un skrējējs slīd uz slidas iekšējo malu.

Šeit jāpiegriež vērība, ka ķermeņa smagums pa slidas
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Zīm. 5.

Čūskveidīgais loks pirms malu maiņas.

Zīm. 6.

Čūskveidīgais loks pēc malu maiņas.

1. Latvijas Sporta piederumu darbnica

„SPORTS"
Rīgā, Cēsu ielā Nr. 23. Brāļi MIEZĪŠI. Tāļrunis 51-56.
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malas mainas laiku vienmēr atrastos uz slidas vienas

un tās pašas daļas, apmēram uz slidas vidus. Ne-

ieturot pareizu ķermeņa līdzsvaru, skrējējs bieži no-

nāk uz slidas pakaļējo daļu un cenšas atgūt līdzsvaru,

caur ko čūskveidīgais loks kļūst stūrains un sarau-

stīts. Minētais ir no svara visiem čūskveidīgiem lo-

kiem.

Pāreja no «priekš-iekšējā* loka uz «priekš-

ārējo" ir grūtāka par „priekš-ārējo" uz „priekš-

iekšējo" un prasa no iesācēja jau drusku vairāk

pūles.

Šeit no izejas stāvokļa ir stipri jāatvelk atpakaļ
brīvās kājas plecs, caur ko slidas iekšējā mala liek

sevi visai stipri sajust, pie kam brīvai kājai jābūt iz-

nestai uz priekšu (plecs pret kāju) un jāatrodas taisni

virs skrejošās kājas nodomāto loku.

Lai pārietu tagad uz „priekš-ārējo", brīvā kāja

tiek ātri pārnesta atpakaļ un brīvās kājas plecs uz

priekšu. Šī kustība izmaina smaguma punktu un

slida pāriet uz ārējo kanti. Ķermenis ieņem stāvokli,

kā jau minēts „priekš-ārējā
ft

, lokā.

Čūskveidīgos lokus: „atmugur-ārējo" kā ari

„atmugur-iekšējo" izved pēc tās pašas teorijas. No

āra uz iekšu kopīgi darbojas brīvā kāja un plecs t. i.

viņi tiek vienā un tai pašā laikā kustības virzienā vesti

uz priekšu un atpakaļ.

Citādi tas ir ar čflskveidīgo „atmugur-iekšējo-

ārējo" loku. Šeit nāk tā pati teorija: plecs pret kāju.
Pie loka, brīvo kāju stipri iznes

atpakaļ kustības virzienā un plecu uz priekšu no

virziena. Tad brīvo kāju iznes uz priekšu un līdz

ar to plecu padod atpakaļ. Pārejot tagad uz Batmu-

gur-ārējo ft loku, brīvo kāju tāpat pārnes, kā jau mi-

nēts „atmugur-ārējā ft lokā t. i. atpakaļ garām slīdo-

šai kājai.
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Trijnieki.

No visām kustībām, kādas mēs varam izpildīt v

vienas slidas, trijnieks ir vispilnīgākais un skaitā

par rotācijas kustību, kamdēļ ari visvieglāk izpildāms
Bez tam pie viņa izvešanas maina slidu malu.

Apskatīsim vispirms, tā saucamo, vienkāršo

trijnieku no „priekš-āras* uz atmugur-iekšu\ Šī fi

gura izceļas galvenā kārtā caur plecu kustību. Pie

„priekš-ārējā" loka, brīvo plecu manāmi izbīda v

priekšu un brīvā kāja, kuru pie atgrūdiena ved ka

pie vienkāršā „uz priekš-loka", tūvojas slīdošai kā

jai tā, ka apgriešanās momentā, abas kājas ir tuvu

viena pie otras. Skrienošais loks paliek pakāpenisk

asāks, līdz slida maina malu un skrējējs atrodas ta

gad uz
w
atmugur-iekšu". Brīvā kāja var līdz griezie

nam ari aiziet slīdošai garām, bet tāda

kustība ir gluži lieka. Lai „atmugur-

iekšējais" loks iznāktu glīts, brīvo kāju un

plecu pēc apgrieziena jāatvelk drusku at-

pakaļ. Šādā kārtā mēs panākam, ka trij-
nieka otrais loks „atmugur-iekšejais

a būs

tik pat liels un apaļš kā pirmais (zīm. 7.).

zīm. 7.

Trijnieku izvešana

L pā T ai, X pā T ai 1

L pā T ai, X ai T pā 2

X pā T ai, L ai T pā 2

L pi T aā, Kaā T pi 1

X pi T aā, Laā T pi 1

Trijnieku uz „priekš-iekšu" skrien pēc tās pa-

šas teorijas. Brīvās kājas plecs, savā atvilktā stā-

voklī spiež uz loku un kāja tūvojas griešanas mo-

mentā slīdošai un var pie trijnieka grieziena tikt at-

stāta iepakaļ, vai seko rotācijas kustībai.
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Trijniekā no „atmugur-āru" uz „priekš-iekšu ft

grieziens tiek izjaukts caur brīvās kājas pleca darbību.

Pie kam jāievēro, ka kājas pie apgrieziena uz „priekš-

iekšu" nav par daudz šķirtas viena no otras, jo pre-

tējā gadījumā „priekš-iekšējais" loks iznāks par asu

un īsu. Pie apgrieziena ieteicams brīvo kāju mierīgi
virzīt uz priekšu. Šāda kustība pabalsta līdzsvaru

un pagarina „priekš-iekšējo" loku, kā pēdējais iznāk

tikpat liels, kā „atmugur-iekšējais".

Dubult trijnieks.

LpāTaiTpā, ĶpāTaiTpā 1

LpiT aā T pi, KpiTaāTpi 1

LaāTpi T aā, KaāTpi Taā 1

Lai TpāTai, Kai TpāTai 2

Zīm. 8.

Dubult trijnieki nav īsti pieskaitāmi pamatsko-

lai, bet gan ātrāk trijnieku kombinācijai. Viņus izved

tāpat kā vienkāršos trijniekus, kāpēc būs lieki viņu
šeit tūvāki aprakstīt (zīm. 8.).

Cilpas

L pā C pā, X pā C pā 2

Lpi C pi, Kpi Cpi 2

LaāC aā Kaā Caā 2

LaiC ai Kai Cai 2

zīm. 9.

Cilpas ir tās pamata figūras, kuras piešķir slid-

skriešanai pārmaiņu, dzīvību, skaistumu un p c labas

gribas nav visai grūtas, bet viegli aizmirstas un tāpēc

nepieciešami viņās bieži vingrināties (zīm. 9).
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Zīm. 10.

„Priekš-ārēja" cilpa.

Zīm. 11.

„Atmugur-ārēja" cilpa.
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Startēšanas stāvoklī uz „priekš - āru", pleciem

jābūt tādā stāvoklī, ka caur viņiem ejošā linija sa-

grieztu cilpas divās vienāda lieluma daļās.

Atgrūdienam no ledus vajaga būt diezgan spē-

gam; brīvā kāja turama aiz slīdošās un drusku ārpus

uz ledus noskrietam lokam. Brīvās kājas plecs vir-

zās asi uz priekšu, tā, ka viss ķermenis pagriežas.
Slida nonāk vēl asāki uz vienas malas, brīvo kāju

diezgan ātri jāpārnes ap slīdošo un cilpa uz priekš-

ām" ir līdz ar to izvesta.

„Atmugur - ārējās" cilpas izved pilnīgi pēc

tās pašas teorijas.

Pie cilpām uz „iekšu" plecam un brīvai kājai

piekrīt gluži pretēja loma. Brīvā kāja spiež uz loku,

t. i. viņu ved ārpus loka malas. Brīvās kājas plecs

padodas pamazām skrējiena virzienā un tiek tad grie-
ziena momentā ātri atvilkta atpakaļ. Lai otro loku

izskrietu labi, brīvo kāju pēc cilpas jāved skrējiena
virzienā. „Atmugur-iekšējā ,(

cilpa izvedama pēc
tās pašas teorijas. Pie cilpām ir sevišķi no svara,

atrast pareizo smaguma punktu.

Prettrij nieks.

Lpa P Tai, Kai P Tpā 3

Kpa P Tai, Lai P Tpā 3

Lpi P Taā, Kaā P Tpi 3

Kpi P Taā, Laā P Tpi 3

zīm. 12.

Kā jau nosaukums rāda, šai figūrai ir pavisam
cits raksturs. Grieziens izdarāms pret skrējiena vir-

zienu un ir tikai pa daļai apgrieziens, tā kā skrējēja
fronte iepriekš un pēc paliek apmēram tā pati. Pret-

trijniekus var izvest dažādā veidā un kārtā, bet es

šeit pievedīši tikai dažu no tiem (zīm. 12 )
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Zīm. 13.

Prettrijnieks pirms grieziena.

Zīm. 14.

Prettrijnieks pēc grieziena.

1. Latvijas Sporta piederumu darbnica

«SPORTS"
Rīgā, Cēsu ielā Nr. 23. Brāļi MIEZĪŠI. Tāļrunis 51-57.
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Prettrijnieki galvenām kārtām izvedami ar plecu

palīdzību. Brīvās kājas kustībai tikai jāpabalsta pleca

darbību, t. i. jāietur nepieciešamais pareizais stāvoklis.

Prettrijnieks uz «priekš — āru" tiek skriets se-

košā kārtā: pēc atgrūdiena brīvā kāja paliek iepakaļ

un loka iekšējā pusē. Brīvās kājas plecu jāatvelk

atpakaļ. Pats prettrijnieks tiek uzsākts no loka vi-

dus. Ķermeni pamazām jāpadod uz augšu, nemainot

nemaz slidas malu. Līdz šim atvilkto plecu ar sparu

jāpadod uz priekšu un caur ātru brīvās kājas pado-

šanu uz priekšu loka malas virzienā, prettrijnieka

pirmā puse ir izskrieta. Prettrijnieka otro pusi „at-

mugur-iekšējo" izskrien sekcšā kārtā. Uzsākot pret-

trijnieka otro pusi, brīvo kāju attiecībā pret skrējiena

virzienu, atstāj drusku iepakaļ kā pie vienkāršo ~atm-

ugur iekšējo" loku, bet brīvā kāja pusloka beigās

paiet garām pamazām slīdošai kājai un turama ārpus

loka malas. Reizā ar to, slida nonāk asi uz malas

un brīvās kājas plecs jāatvelk tālu no loka centra,

šādā kārtā mēs ķermeni nostādām spaidīgā stāvoklī

pret slidu un izeja no šī stāvokļa ir sekcšā: brīvā

kāja un plecs jāpadod atkal uz priekšu pret centru

un līdz ar to prettrijnieks ir izskriets. Lai panāktu
tīru trijnieku, asas slidu malas un ļoti ātrs grieziens

nepieciešami. leteicams šīs figūras izvešanu bieži

atkārtot, jo viņa prasa ļoti daudz darba un ne katram

tik drīz izdosies.

Uz „priekš-iekšu" skrien sekošā kārtā. Brīvās

kājas plecs padodas pamazām asi uz priekšu tā, ka

pusloka beigās tas atrodas pavisam priekšā. Brīvā

kāja virzās uz priekšu, un no centra turama pāri

skrejošai. Plecs jāatvelk strauji atpakaļ un brīvā kāja

jāvirza pretēji skriešanas virzienam un uz loka cen-

tru. Slīdošā kāja pēc „trijnieka" caur pleca un brī-

vās kājas kustībām nonāk uz jauno „atmugur-ārējo"

trijnieku. Griezienam jābūt ātram un izvestam ar
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plecu kustību. Lai grieziena ātrums netiktu traucēts,

nedrīkst brīvo kāju par daudz tālu turēt no slidošās.

Tagad uz „atmugur-āru" brīvā kāja darbojas tāpat kā

pie vienkārša loka, bet virzās tad pret skrējena vir-

zienu atpakaļ, tāpat ari plecs. Skrējiens jāizved ari

uz slidas malas un ķermeņa smagumu jāpadod uz

centru. No vidus, no kurienes trijnieks ir izvedams,
atvirzīt ātri brīvo kāju un plecu no loka centra un

prettrijnieks no „atmugur-āru" uz „priekš-iekšu
<( ir

pabeigts.
Lai pie šīs straujās kustības nezaudētu līdzsvaru

un lai nākošais ~priekš-iekšējais" loks izdotos tīrs,

jāvirza atkal brīvo kāju skriešanas virzienā uz priekšu

tā kā loku beigās kāja būtu jau sagatavota maiņai.

„Priekš-prettrijniekus" parasti skrien uz slidas priek-

šējās daļas un atmuguriskie uz pakaļējās.

zīm. 15.

Pareizi izpildīts prettrijnieks.

zīm. 16.

Nepareizi izpildīts prettrijnieks.

Novirzieni un pretnovirzieni.

Novirziens sastāv no diviem viena ar otru savie-

notiem lokiem proti, no viena pritkš-loka un viena

atmugurloka, kuri skrienami uz vienas un tās pašas
slidu malas t. i. pie ārējiem novirzieniem slidai pastā-

vīgi jāatrodas uz ārējās kantes, pie iekšējiem uz iek-

šējās. Pie novirziena iznāk stūris, kurš būtu līdzīgs

čūskveidīgo loku zīmējumam, bet izpildot viņu jā-

ievēro, ka pie grieziena neiznāktu mazs čūskveidīgs
loks. (Zīm. 17.)

Novirzieni ir diezgan grūtas figūras un tamdēļ

pelna sevišķu ievērību.
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„Priekš-ārējo" novirzienu izved šādi. Brīvās

kājas plecs padodas stipri uz priekšu un kāja paiet
tuvu garām slīdošai, pie kam tā turama mazā atsta-

tuma drusku iešķērsām slīdošai. Slīdošā kāja spiež

stingri uz loka un caur ķermeņa smaguma punktu

top bīdīta uz priekšu. Grieziena momentā brīvo kā-

ju pārsviež uz loka centru un tad atkal velk asi tai

pašā virzienā. Ķermeņa smagums un kājas piespiež

tagad izvest „atmugur-ārējo" loku.

L pā N aā, X aā N pā 4

X pa N aā, Laā N pā 4

L pi N ai, X ai N pi 4

Kpi N ai, LaiN pi 4

Zīm. 17.

Novirzienu uz iekšpusi galvenēm kārtām izsauc

caur plecu kustību; brīvās kājas kustība noder tikai

kā papildinājumu kustība.

Pie „priekš-iekšējā
ft novirziena brīvās kājas

plecu no centra, ārpus loka malas stipri atvelk atpa-

kaļ un brīvā kāja pakāpeniski tuvojas slīdošai, pie
kam kājām jābūt diezgan tuvu vienai pie otras. Caur

ātras, bet mazas sparīgas kustības atmuguriski, slīdo-

šā spiež vēl stiprāk uz loku un nonāk taisni zem

ķermeņa. Līdz ar to «novirziens" caur brīvās kājas

pleca strauju grūdienu tiek pabīdīts uz priekšu t. i.

pret nākošo „atmugur-iekšējo" loka skrējiena virzienu

un brīvai kājai līdz ar to dota tāda pat kustība, tā

kā brīvās kājas stāvoklis iznāk tāds pats kā pie „at-

mugur-iekšējā* loka sākuma.

Pie atmugur-iekšējiem «novirzieniem" uz „priekš-

iekšējiem" brīvās kājas plecs tiek stipri novirzīts

no loka centra. Brīvā kāja paiet tuvu garām slīdošai,
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Zīm. 18.

Novirziens pirms grieziena.

Zīm. 19.

Novirziens pēc grieziena.

1. Latvijas Sporta piederumu darbnica

„SPORTS"
Rīgā, Cēsu ielā Nr. 23. Brāļi MIEZĪŠI. Tāļrunis 51-57.
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bet īsi pirms atkal ātri jāved pretēji

skrējiena virzienam. Līdzīgs straujšs grūdiens no

vidus punkta uz nākošo «priekš-iekšējo" loku un „no-

virziens" ir izvests. Brīvo kāju tad palēnām virza

„priekš-skriešanas" virzienā.

Apgriezieniem jānotiek ļoti straujiem un tikai

tad, kad slīdošā ksja atrodas taisni zem ķermeņa, ci-

tādi iznāks pēc «novirziena* viens čūskveidīgs loks.

„Pret-novirziens v atšķiras caur to, ka grieziena

kustība pie pirmā loka (blīvās kājas pleca, gūžu un

galvas kustības) iet pret loka grieziena kustību un kā

jau nosaukums rāda, izdarāms otrādi (zīm. 20.).

L pā PN aā, X aā PN pā 3

Kpā PN aā, L aā PN pa 3

Lpi PN ai, Kai PN pi 3

Kpi PN ai, L ai PN pi 3

Zīm. 20.

Virpuļi.

Virpuļi ir figūras, kurās ķermenis griežas uz

riņķi ap savu asi uz niecīgas plāksnes. Viņus var

izpildīt dažādā veidā kā: stāvus vai piesēdot, vai ari

abus savienojot kopā. lemācīties viņus var visai viegli

sekošā kārtā. Vispirms jāieņem spars caur spēcīgu

atgrūdienu, vai labāki skrienot atmuguriski pārmijot

kājas sev priekšā. Rokas izstieptas un līdzsvaru sa-

dalīt uz abām kājām. Uzsākot virpuli, pēc dažiem

apgriezieniem pievilkt rokas pie ķermeņa vai sakru-

stot uz krūtīm, kas tad pavairo griešanas sparu. To

pašu figūru var izdarīt ari ar krustotām kājām, bet

tas jau ir grūtāki un bailīgāki. Šo figūru var ari iz-
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darīt uz vienas kājas. Uzsākot griešanos, rokas un

brīvo kāju pievilkt cieši pie ķermeņa, pie kam slīdošā

taisa uz vietas daudz mazas cilpas. To pašu var iz-

darīt uz slidas priekšējo daļu (spices) pie kam jāuz-
sāk ar loku, kā pie «trijnieka". Izdarot šo figūru uz

āru ir daudz vieglāk kā uz iekšu.

Augstākā skola.

Ar «novirzieniem" un „pret-novirzieniem" mēs

esam nobeiguši tā saukto daiļskriešanas pamatskolu

un kad šīs pamatskolas figūras jau ir iestudētas t. i.

skrējējs viņas jau pilnīgi pārvalda, var savienot ar

čūskveidīgiem lokiem un dažādi kombinēt. Ar citiem

vārdiem, šeit sākas nopelnīta darba augļu ievākšana.

Figūru kombinācijas.

Astotnieks uz vienas kājas.

L pāi, X piā 2

X pāi, L piā 2

L aāi, X aiā 3

X aāi, L aiā 3

Zīm. 21.

Čūskveidīgo loku — Trijnieks.

L pāi T aā, X aāi T pā 2

X pāi T aā. L aāi T pā 2

L piā T ai, X aiā T pi 3

X piā T ai, L aiā Tpi 3

Zīm. 22.
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Čuskveidīgo loku — dubulttrijnieks.

Zīm. 23.

Čuskveidīgo loku — cilpa.

L pāi C pi, X piā C pā 2

X pāi C pi, L piā C pā 2

L pāi C ai, X piā C pā 3

X pāi C ai, L aiā C pā 3

Zīm. 25.

L pāi Taā T pi, X piā Tai Tpā 1

Kpāi Taā T pi, L piā Tai Tpā 1

L aāi Tpā T ai, X aiā Tpi Taā 3

Kaāi Tpā Tai, L aiā Tpi Taā 3

Zīm. 24.

Čuskveidīgo loku — prettrijnieks.

L pāi P T aā, X aāi PT pā 3

X pāi P T aā, L aāi PT pā 3

L piā P T ai, X aiā PT pi 3

X piā P T ai, L aiā PT pi 3

Trijnieks — Čuskveidīgo loku — trijnieks.

L pā T aiā T pi, Kpi T aāi Tpā 3

Kpā T aiā T pi, L pi T aāi»T pā 3

L aā T piā T ai, Kai T pai Taā 3

Kaā T piā T ai, Lai T pai Taā 3

Zīm. 26
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Dubulttrijnieks — čuskveidīgo loku — dubulttrijnieks.

L pā Tai T pāi Taā T pi,

Kpi Taā T piā Tāi Tpā 3

Kpā Tai T pāi Taā T pi,

Lpi Taā T piā Tai Tpā 3

Laā Tpi T aāi Tpā T ai,

Kai Tpā T aiā Tpi Taā 4

Kaā Tpi T aāi Tpā T ai,

Lai Tpa T aiā Tpi Taā 4

Cilpa — čuskveidīgo loku — cilpa.

Lpā C pāi C pi, Kpi C pia Cpā 4

Kpā C pāi C pi, Lpi C pia Cpā 4

Laā C aāi C ai, Kai C aiā Caā 5

Ķaā C aāi C ai, Lai C aiā Caā 5

Zīm. 27.

Prettrijnieks — čuskveidīgo loku — prettrijnieks

Lpā P Taiā P Tpi, KpiPTaāiPTpā 4

Kpā P Taiā P T pi, LpiPTaāiPTpā 4

Laā P T piā P Tai, KaiPTpāiPTaā 5

Kaā P Tpiā P Tai, Lai P T pāi PT aā 5

Zīm. 28.

Individuelā skriešana.

Individuelā skriešana pastāv no ātrskriešanas

kombinācijām, pēc skrējēja idejas un patikas. Viņa

sadalās divās daļās, speciālā figūru un vienkāršā kon-

kurences skriešanās. Pēdējā daļā ietilpst lielākā daļa



kombināciju figūras, ar vai bez ieskrējiena. Šīs figū-
ras plastiskā un vingrošanas ziņā pieskaitāmas pie

visvērtīgākām.

Dažas individuelas skriešanas figūras.

Zīm. 29.

Uz labo — priekšu -iekšu.

Zīm. 30.

Uz labo — priekšu — ārpusi.

Zīm. 31.

Uz labo — priekšu -ārpusi, „brille" un spirale.
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Zīm. 33.

Ieskrējiens, „no-

virziens" un spi-
rale.

Zīm 34.

Uz labo — priekšu

ārpusi, pārlecošs vir-

ziens un spirale.

Zīm. 32.

Ieskrējiens, čūskvei-

dīgais loks ar spi-
rali.

1. Latvijas sporta piederumu darbnica

„S P O RT S"

Rīgā, Cēsu ielā Nr. 23. Brāļi MIEZĪŠI. Tāļrunis 51-57.



Dažādas vienslidu figūras „zvaigzne&"
un viņu radītāji:

?

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.
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R. Holletšeks.

?

R. Holletšeks.

?

Ernests von Šteins (Vīnē).

?



?

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.

R. Holletšeks.

Nils Rosse (Stokcholma).

?
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Nils Rosse (Stokcholma).

?

?

R. Holletšeks.

Nils Rosse (Stokcholma).

D. Diamantidi (Vīne).
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D. Diamantidi (Vīne).

?

Jānis Katani (Helsinki).

G. Cachariades (Vīne).

Edvards Engelmans (Vīne).

J. von Hults (Stokcholma).
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Gustavs Higels (Vīne).

Gustavs Higels (Vīne).

J. von Hults (Stokcholma).

R. Holletšeks.

Gustavs Higels (Vīne).

Gustavs Higels (Vīne).



Sacīkšu noteikumi Eiropas un pasaules

meistarsacīkstēm daiļslidošanā.

Sacīkstes sastāv no obligatoriskās, individuelās

un speciālo figūru skriešanas.

Obligatoriskā daļā ietilpst šinī grāmatiņā pieve-
stās augsiākās skolas figūru kombinācijas.

Individuelā daļā ietilpst figūras, pēc pašu iz-

vēles un fantāzijas un sastāv no augstāko skolu figūru

kombinācijām, spirālēm, «brillēm", dažādiem lēcieniem,

«virpuļiem", dejām un t. t. Visa minētā programa

izskrejama vienā laidā.

Speciālo figūru daļa sastāv, tāpat kā individuālā,

t. i. pēc skrējēju pašu fantāzijas un atšķiras caur to,

ka šeit galvenām kārtām iziet uz jaunu figūru kombi-

nčjumu, vai kādas jaunas zvaigznes radīšanu. Pirms

sacīkstēm, skrējējam jāiesniedz tiesnešiem pilnīgi jauno

figūru zīmējumi līdz ar viņu nosaukumiem.

Individuelās skriešanas laiks ierobežots. Junioriem

3 min., senioriem 5 min., bet dāmu daiļskriešanā —

3 minūtes.

Vissnepieciešamāko,kas daiļskriešanā ir vajadzīgs,

lasītājs atradīs šinī grāmatiņā. Visā drīzumā izdošu

otru grāmatiņu, kurā aprakstīšu dejas kā: dažādus

valšus, mazurku un citas dejas, kā ari visas figūras

(zvaigznes), kādas līdz šim ir izskrietas, līdz ar viņu

raditāju ģimetnēm, biogrāfijām un 1.1. Jaunā grāmata
būs apmēram desmit drukas loksnes bieza ar apmēram
500 ilustrācijām.
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