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Sveiciens baltiešiem! Mēs ar prieku sekojam orientēšanās sporta attīstībai
Baltijas valstīs, jo vēlamies, lai sportiskā konkurence pasaulē vienmēr būtu
visaugstākajā līmenī. Apbrīnojama ir orientēšanās spēja saliedēt dažādu vecumu,
rasu, dzimumu, nacionālās u. c. piederības cilvēkus kopējai lietai – aktīvam
dzīvesveidam, pavadot laiku pie dabas draugu un ģimenes lokā. Dāvinām jums šo
grāmatu, daloties ar jums ziemeļu pieredzē, lai ne tikai pamācītu, bet arī
iedvesmotu augstiem mērķiem un sasniegumiem.
Dear Baltic friends! We follow orienteering sports development in the Baltic States
gladly, since we find it crucial to have a high level athletic competition in the World.
It`s fantastic how orienteering overcomes diversity in age, race, gender, nationality
etc. joining people altogether for a common cause – living an active life surrounded
by friends, family and nature. We present you this book, not only sharing our Norden
experience and know-how, but to but also inspiring to reach great goals and success.

/Tom Hallovell/
/Director, Swedish Orienteering Federation/

Draugi! Man ir liels gandarījums, ka ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālo
atbalstu Latvijā būs pieejama orientēšanās rokasgrāmata.
Orientēšanās sports ir ļoti demokrātisks, un tajā katrs var būt izcils, jo, manuprāt,
izcilība nav tikai zelta medaļa olimpiskajās spēlēs. Izcilība ir katrs labi paveikts
darbs, personīga iniciatīva un radoša izpausme!
Ziemeļvalstu domas līderi uzsver, ka globalizācijas laikmetā ir jāskatās ne tikai uz
ārpusi, lai saprastu pasaulē notiekošās pārmaiņas, bet arī uz iekšpusi, lai apzinātu
savas spējas un prasmes. Lai šī rokasgrāmata palīdz mums ikkatram kļūt vēl
izcilākam gan kā sportistam, gan kā cilvēkam!

Imants Gross
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors
Dear friends! It's a pleasure to see that the financial support of the Nordic Council of
Ministers has contributed to the publication of an orienteering manual in Latvia.
Orienteering is a very democratic sports discipline because it makes excellence
attainable to everyone. I am convinced that excellence needn't be an Olympic gold –
excellence is any job done well, it's in our personal initiative and creative self-expression!
Nordic policy leaders emphasize that in the era of globalization we should not only look
outside to be aware of the ongoing changes in the world; we should also become more
attuned to our individual abilities and skills. May this manual help each of us grow both in
sports and in our daily lives – as fellow humans!

Imants Gross
Director of the Nordic Council of Ministers' Office in Latvia

Ziemeļu* Ministru padomes birojs Latvijā ir Ziemeļu Ministru padomes Sekretariāta
Kopenhāgenā sastāvdaļa, kura uzdevums ir veicināt Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. Mēs
cieši sadarbojamies ar valsts un nevalstiskā sektora institūcijām un Ziemeļvalstu
diplomātiskajām pārstāvniecībām, lai īstenotu kopējās Ziemeļvalstu iniciatīvas. Mūsu mērķis
ir veicināt visa Baltijas jūras reģiona izaugsmi un konkurētspēju, izmantojot globalizācijas
laikmeta radītās iespējas.
* Ziemeļvalstis: Dānija, Īslande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, un autonomie apgabali –
Grenlande, Fēru salas (Dānija) un Olandes salas (Somija))
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības prioritārās jomas:
Uzņēmējdarbība, klasteru tīkli un radošās industrijas
Vide, klimats un enerģētika
Izglītība, pētniecība un inovācijas
Sociālie jautājumi un sabiedrības integrācija
Reģionālā sadarbība
Kultūra








Kopējās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Uzņēmējdarbība un rūpniecība
atbalsta uzņēmējdarbības un ražošanas jomas dalībnieku stažēšanos, pieredzes apmaiņas
vizītes, mācību vai sadarbības tīklu veidošanu. Programmas mērķis ir nostiprināt un veicināt
ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālo sadarbību un inovācijas. www.norden.lv
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija atbalsta
ierēdņu un citu valsts pārvaldes sektorā strādājošo stažēšanos, pieredzes apmaiņas vizītes,
mācību vai sadarbības tīklu veidošanu. Programmas mērķis ir harmonizēt efektīvās darba
metodes valsts pārvaldes sektorā. www.norden.ee
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Kultūra atbalsta ilgtermiņa un
īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti
visās mākslas nozarēs. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. www.kknord.org
Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma atbalsta sadarbību starp Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām noteiktās jomās. Programmas mērķis ir
pilsoniskas sabiedrības stiprināšana un jaunu, ilgtspējīgu iniciatīvu veidošana. www.norden.lv
Baltijas jūras reģiona NVO programma atbalsta nevalstisko organizāciju sadarbības
projektus Baltijas valstīs, Polijā, Krievijā, Baltkrievijā un Ziemeļvalstīs. Programmas mērķis
ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Baltijas jūras reģionā un atbalsts jaunām, ilgtspējīgām
iniciatīvām. www.norden.org
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Priekšvārds

I

lga fiziska slodze un nepārtraukta jaunu lēmumu pieņemšana
vienatnē nemarķētā apvidū padara orientēšanos par vienu no
sarežģītākajiem un aizraujošākajiem sporta veidiem, un tas nozīmē,
ka ir vajadzīga īpaša sagatavošanās. Tāpēc ir tapusi šī grāmata, kas
neatkarīgi no tā, vai tu vēlies uzlabot savas orientēšanās spējas,
pretendēt uz vietu valsts izlasē vai arī strādāt par treneri kādā biedrībā,
sniegs tev prieku.
Jau ilgu laiku orientieristu vidū tiek runāts par to, kā būt sev par treneri.
Kā jau individuālā sporta veidā, kur no katra atsevišķi tiek prasīta augsta
paškritika un spēja pieņemt lēmumus, tas ir īpaši svarīgi. Mēdz teikt, ka
ķēde ir tik stipra, cik stiprs tās vājākais posms. Tāpēc šajā grāmatā ir
uzsvērts, cik svarīgi ir redzēt sava sporta veida kopainu, jo vienlaicīgi
jāfunkcionē vairākām daļām: darbam, ģimenei, treniņu laikam,
psiholoģiskai gatavībai u. tml. Sportists, kas vislabāk spēj kombinēt
savu „detaļu sajaukumu”, iegūst vislabākos priekšnoteikumus
veiksmīgai darbībai.
Būt sev par treneri nenozīmē, ka vajag norobežoties no pārējās
pasaules. Gluži pretēji. Tieši tas sportists, kas saņem atbalstu no citiem
treneriem, visbiežāk arī sasniedz augstākos rezultātus. Trenera
uzdevums var būt jebkāds, sākot ar biedrības treniņu organizēšanu līdz
pat individuālam sportista atbalstam. Jauniešiem un junioriem tā var būt
treniņmetožu vai orientēšanās tehnikas pamatu mācīšana. Karjeras
vēlākajā posmā tā ir individuāla atbalsta un pamācību sniegšana savam
audzēknim.
Grāmatai papildus ir arī mācību plāns. Tāpēc tā īpaši piemērota, lai
izglītotos gan orientēšanās klubos, gan mācību iestādēs.
Mēs ceram, ka grāmata radīs gan zinātkāri, gan zināšanas par to, kā kļūt
par labāku orientieristu, neņemot vērā, vai tu pats esi sportists vai
treneris. Tālākais ir atkarīgs no tevis kā lasītāja, vai izmantosi to
praktiski un kopā ar paša pieredzi attīstīsi sevi un mūsu burvīgo sporta
veidu.
Lai veicas!
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Uzdrošinies
riskēt

Foto: Leif Forslund

Ieskaties nākotnē
Uzvarēt nozīmīgā čempionātā – tas ir stimuls daudziem. Lai kļūtu par
uzvarētāju, vajag arī spēt ieskatīties nākotnē, bet vienīgais, ko mēs zinām par
nākotni, ir, ka tā neizskatīsies tāda kā šodien. Kas ir patiess šodien, tam
nevajag būt patiesam rīt. Drīzāk pretēji. Mēs droši zinām, ka būs pārmaiņas.
Tāpēc elites klases sportistam ir svarīgi būt tam gatavam.

Uzdrošinies būt citāds
Uzvarētājam jābūt citādam. Labi ir būt citādi domājošam. Uzvarētājs veido
pats savu profilu, nevis kopē to no konkurentiem. Viņš atļaujas domāt pa
jaunam. Starp zviedru sportistiem ir daudzi, kuri ir radoši un ar jaunu
domāšanu. Jāna Boklēva (Jan Boklöv) V-stils tramplīnlēkšanā, Gundes Svāna
(Gunde Svans) pusdienu kastītes un garās slēpošanas nūjas, Bjērna Borga
(Björn Borg) grifs ir daži piemēri, kā citādi domā uzvarētājs.
Uzvarētājs arī apzinās, ka vienādi mērķi kopā ar treneriem rada vairāk spēka
smagam darbam. Gan trenera, gan trenējamā vienādie mērķi palīdz vieglāk
saprast vienam otru, tas savukārt var veiksmīgi veidot labas attiecības abu
starpā. Ja nav kopīga mērķa, komunikācija ir grūtāka, līdz ar to tas var novest
pie sliktām attiecībām starp treneri un trenējamo. Šo vajadzētu atcerēties, kad
rodas vēlēšanās atbrīvot spēku šajā sportistā, lai viņš varētu realizēt sevi pēc
iespējas labāk.
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Atbrīvo spēku, lai kļūtu par uzvarētāju
Aktīvais
sportists

Vadības funkcionēšanas
pamatnosacījumi ir kopīgs
mērķis, komunikācija un
attiecības

Kopīgs mērķis

Komunikācija

Attiecības

Treneris

Labas attiecības veido pamatu
Ja starp treneri un trenējamo ir izveidojušās labas attiecības, komunicēt
un risināt radušās problēmas ir vieglāk. Tāpēc svarīgi, lai abu attiecību
pamatā būtu atklātība, uzticēšanās, drošība, prieks un vienotība. Šie
faktori ir ļoti svarīgi elites klases sportistiem, lai mērķis tiktu sasniegts.
Daudz treneru un trenējamo uzsver, ka abpusējs komandas darbs
(„teamwork”) stimulē sportistu startēt maksimāli labi. Sniedzot elites
klases sportistam palīdzību un atbalstu, lai viņš startētu ar
panākumiem, ir svarīgi, lai treneris ir zinošs arī sociālajā jomā. Ar
sociālās jomas pārzināšanu tiek domātas arī spējas radīt prieku
komandā, iedvesmot, rūpēties, būt atklātam un godīgam, kā arī būt
paraugam tādai dzīvei, kādu mācām.

Uzvarētājs:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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ir spējīgs domāt citādi;
apzinās, kad meklēt kompromisu un kad cīnīties par
savu taisnību;
saprot, ka „jānokļūst situācijā”, lai to spētu pārvaldīt;
domā tagadnē;
redz iespējas;
ir pašpaļāvīgs;
apzinās, ka panākumi veido panākumus;
apzinās – ja vien vēlas, tad arī var;
saprot, ka labs komandas gars rada uzvarētāju kultūru;
apzinās, ka kopīgi mērķi atbrīvo spēkus smagam darbam;
cīņu redz kā izaicinājumu;
ir vairāk iekšēji, nevis ārēji motivēts;
apzinās, ka jāiet līdz galam ar maksimālu atdevi;
strādā smagāk nekā zaudētājs;
vienmēr pilnībā uzņemas atbildību par izdarīto;
priecājas;
ir pazemīgs;
bauda sacensības garu.

Uzdrošinies riskēt

Foto: Keita Samuelsone (Keth Samuelson)

Gunilla Svērda (Gunilla Svärd) ir
viena no daudziem, kas sasniedz
augstus starptautiskus rezultātus
Foto: Keith Samuelson

Sasniegumi augstākajā līmenī
Augstākais pjedestāla pakāpiens, zelta medaļa, augstu pacelta galva,
skatiens uz valsts karogu, asaras acīs, kamols kaklā.
Sajūtas, atļaujoties stāvēt uz goda pjedestāla un dziedāt valsts himnu, ir
kaut kas, pēc kā tiecas katrs sportists. Un, karogam sasniedzot masta
virsotni, sapnis par panākumiem sporta laukumā sasniedz kulmināciju.
Šis neticamais un saspringtais laimes mirklis ir īss. Valsts himnas
atskaņošana aizņem pusi minūtes. Bet, ja paveicas, tiek nospēlēts arī
otrais pants, un tad laimes mirklis pēkšņi kļūst dubultliels.
Panākumi nav nejaušība

Šo panākumu sasniegšana nav nejaušība. Tiem, kam šajā ziņā paveicas,
ir daudz kopīga. Gadiem smags darbs, treniņi un atkal treniņi beidzot ir
devuši rezultātu. Treniņnometnes mājās, ārzemēs, sanāksmes un
vairākkārtēja gatavošanās ir sniegusi kārotos rezultātus.
Būt vislabākajam, kad vien nepieciešams, maksimāli labs, ideāls starts,
uzvarētāja sajūta – šie ir daži no mērķiem, ko mēs, elites klases
sportisti, mēģinām sasniegt, stājoties uz starta līnijas pirms
sacensībām, kurās ļoti ceram uzvarēt.
Fiziskā sagatavotība ir daudzu sporta veidu pamats. Un tomēr, lai arī
pirms sacensībām tā ir ļoti laba, ne vienmēr tas nozīmē spēju sasniegt
augstus rezultātus. Vairāki zviedru elites sportistu starptautiskie
sasniegumi var tikt pamatoti citādi. Uzticība, pašpaļāvība, nostāja,
garīgais/psiholoģiskais spēks, uzvarētāja apziņa, spēja rūpīgi
sagatavoties, prasme maksimāli darboties un būt pilnībā atbildīgam par
savu rezultātu ir daži faktori, kas nozīmīgi ietekmē rezultātu.
Sasniegumi augstākajā līmenī nav tikai pēdējo nedēļu darbs pirms
čempionāta. Tas ir kas vairāk. Ceļš uz panākumiem sākas jau tad, kad
tiek izlemts būt labākajam konkrētajā situācijā. Lai gūtu sasniegumus,
ir nepieciešama ilglaicīga stratēģija.

Stratēģiskā domāšana
· Treniņplāna saturs ir atkarīgs no sacensībām, piemēram, valsts
čempionāta, Ziemeļvalstu čempionāta vai pasaules
čempionāta;
· Katrs treniņš ir nozīmīgs šīm sacensībām.
Ja es vēlos veiksmīgi startēt čempionātā un esmu nolēmis sasniegt
konkrētu rezultātu mačā, kas tuvojas, kādam tad jābūt manam
treniņplānam? Kā tam jāizskatās tehniski, taktiski, fiziski un
psiholoģiski? Kā man strādāt vai mācīties? Kā funkcionēt sociālajam
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tīklam: ģimenei un draugiem? Kādu atbalstu es varu saņemt no kluba?
Lai sasniegtu savu mērķi, ir jāredz apstākļu visaptveroša kopaina un
jāveido stratēģija. Ir nepieciešams plāns.
Lai sasniegtu savas sagatavotības augstāko punktu vēlamajā situācijā,
var veidot plānu, kas balstīts uz šādiem faktiem:
Veselums. Kādi faktori mani ietekmēs? Fiziskā, psiholoģiskā, tehniskā
un sociālā attīstība notiek vienlaicīgi.
Sacensības. Kas mani sagaida? Sacensību prasību analīze.
Es pats. Kur atrodos es? Manu vājo un stipro pušu analīze.
Treniņi. Kā saglabāt mērķi treniņu laikā? Sacensībām līdzīgi
treniņmodeļi.
Sistēmiskums. Kā sasniegt savu mērķi? Izveido savu modeli, kas
atbilst tavam dzīves stilam un raksturam un kas laika gaitā var arī
mainīties un attīstīties.
Kad esi izvēlējies savu mērķi, sākas sagatavošanās augstāko rezultātu
sasniegšanai. Tas var tikt iedalīts šādos periodos:
·
·
·
·
·
·
·

ļoti ilgs laika periods pirms sacensībām: 1–4 gadi pirms
sacensībām;
vidēji ilgs laika periods pirms sacensībām: 4–10 nedēļas pirms
sacensībām;
neliels laika periods pirms sacensībām: pēdējās nedēļas pirms
sacensībām;
minimāls laika periods pirms sacensībām: pēdējā diennakts
pirms sacensībām;
laika periods sacensībās, t. i., pašas sacensības;
laika periods starp sacensībām: viena čempionāta laikā parasti
tiek veiktas vairākas distances;
laika periods pēc sacensībām, t. i., brīdis tieši pēc sacensībām.
Nometne-sacensības-nometne-sacensības-nometne

Sacensību mērķis nosaka
treniņprocesu

Svarīgas
sacensības

Uz mērķi virzīta stratēģija
Treniņi
ļoti ilgs laika p.

Treniņi
vidēji ilgs laika p.

Treniņi
neliels p.

minimāls p.

laika periods pēc sacensībām

Ļoti ilgs laika periods pirms sacensībām
Tieši tagad es veidoju pamatu savai stratēģijai. Vienojos ar sevi, ka tas
ir, ko vēlos. Ļauju savam mērķim aiziet līdz sirds dziļumiem. No visām
sīkām detaļām ar visaptverošu skatienu mēģinu izveidot vienu
veselumu. Darbs, mācības, ģimene, draugi, klubs, treneri – tas viss
piedalīsies mana mērķa sasniegšanā. No saviem tuvākajiem es saņemu
atbalstu, lai gatavotos gaidāmajām sacensībām, un kopš tā brīža mans
darbs sākas iekšēji.
Vēlme uzvarēt nav tikpat svarīga kā sagatavoties, lai es vēlētos uzvarēt.
Gatavošanās sacensībām šobrīd sākas, piemēram, ar faktu vākšanu par
sacensību norises vietu, tādām specifiskām lietām kā apvidus,
orientēšanās un skriešanas tehnikas prasmēm, distanču plānotājiem,
karšu zīmētājiem un citām svarīgām lietām.
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Es uzzinu visu, kas ir jauns vai kas jebkādā veidā var ietekmēt manu startu.
Tās ir lietas, ko varu ieviest kā izmēģinājuma modeli savā ikdienas
treniņā.
Ļoti svarīgi apzināties, kas mani sagaida, un pieņemt to kā kaut ko pozitīvu
plānoto rezultātu sasniegšanai. Kad esmu sapratis, kas nepieciešams
mērķu sasniegšanai, atliek „tikai un vienīgi” attīstīties un mainīt savus
treniņus čempionāta labā. Šajā periodā turpinu veidot stratēģiju. Ar savu
nostāju sasniegt mērķi es radu domāšanu, kas ietekmēs manas darbības
spējas.

Modeļtreniņš, kas iekļauj
iespējamās situācijas
gaidāmajās sacensībās

Treniņnometnes un sacensības konkrētajā apvidū dod iespēju iepazīt
sacensību un dzīvesvietas vidi. Tas sniedz pieredzi, vizuālu attēlu un
izjūtas, kas gan pastiprina mērķi, gan padara to dzīvu. Tikpat svarīgas ir
kvalitātes sacensības, kur pārbaudu savas darbības spējas ar pilnu jaudu.
Šīs ir „modeļsacensības”. Te mēģinu sagatavoties, realizēt un izvērtēt savu
ieguldījumu, lai attīstītos un uzlabotu to modeli ar nepieciešamajām
detaļām, kas vajadzīgs maniem treniņiem.

Vidēji ilgs laika periods pirms sacensībām

Pārvērt negatīvo pozitīvajā

Tieši tagad es sāku pāreju no bāzes perioda uz sagatavošanos pēdējo
nedēļu reālajai labākās formas sasniegšanai. Šo treniņu daļu veido tikai no
specifiskiem vai tiem līdzīgiem treniņiem. Tehniskajai un fiziskajai daļai
šeit jāstrādā maksimāli automātiski. Tagad man ir iespēja strādāt ar tādām
iedomātām situācijām, kas var parādīties sacensību laikā. Tas var būt ļoti
liels karstums, lietusgāzes, sacenšanās ar labākajiem sportistiem
kvalifikācijas sacensībās, slikta distance vai starta izloze. Tagad es
apstrādāju un pārvēršu pozitīvā visu, ko vien varu iedomāties par
traucēkli. Šajā brīdī sagatavojos arī tam, kas saistīts ar sociālo jomu:
elastīgi darba laiki, atvaļinājums, atbalsts no ģimenes un sava kluba.

Neliels laika periods pirms sacensībām

Eksistē tikai iespējas

Sacensības tuvojas, un sagatavošanās process saasinās. Mana dzīve tagad
ir ļoti precīza. Treniņi un mana attieksme pret sacensībām ir prioritāte.
Ātruma treniņi, uzturs, atpūta un miegs ir nozīmīgi. Ir svarīgi būt veselam.
Koncentrēties uz to, kā tas izskatīsies, kad piedalīšos sacensībās, kļūst
arvien skaidrāk, un man ir sajūta, ka jau sāku ilgoties „ būt labākais, kad tas
nepieciešams”. Šajā laikā es mēģinu domāt tikai pozitīvas domas. Es
nedomāju žēloties. Tagad eksistē vienīgi iespēju redzēšana. Ir svarīgi, lai
varu paveikt to, ko vēlos, un lai treneris saprastu, ka tieši šobrīd un tagad
katrs sportists ir jāstimulē vairāk individuāli. Sākas fizisko un
psiholoģisko spēju maksimāla noslīpēšana.

Minimāls laika periods pirms sacensībām
Ir palikusi tikai viena diena. Šobrīd es apzinos visus priekšnoteikumus
pirms rītdienas sacensībām. Ir laiks uzsākt savu rituālu un noskaņoties
sacensībām. Ir daži jautājumi, uz kuriem man tagad vajadzētu atbildēt. Kā
izskatīsies mans pēdējais treniņš? Cikos man ēst? Vai man no rīta izpildīt
rīta rosmi? Cikos man sākt iesildīšanos? Kuri treneri atradīsies startā?
Cikos ir mans starts? Vai ir parādījies kas jauns?

Sportists ir atbildīgs
par rezultātu

Koncentrējoties es redzu sevi veicam perfektu startu, man viss rit ideāli, es
domāju pozitīvi, esmu stiprs, es varu, gribu, uzdrošinos un domāju, ka tas
ir ļoti jautri. Jā, tur ir konkurenti, bet tās ir manas sacensības, un viss
atkarīgs tikai no mana ieguldījuma, manas vēlmes. Es esmu atbildīgs par
rezultātu.
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Zviedrijas dāmu komandai ir daudz
pasaules čempionāta medaļu stafetēs.
Foto: Keita Samuelsone

Šeit no uzvaras Norvēģijā 1997. gadā

Foto: Keith Samuelson

Sacensības
Fokusējies uz tagadni

Es stāvu uz starta līnijas. Tagad startēšu visaugstākajā līmenī, realizēšu
savu maksimumu. Salīdzinājumā ar parastajām sacensībām valsts
čempionātā, Ziemeļvalstu čempinātā un pasaules čempionātā viss apkārt
izskatās citādi. Taču pati distances veikšana ir stipri līdzīga parastajām
sacensībām. Mana tehnika, mans ātrums un domas pilnībā darbojas
veicamā uzdevuma izpildei. Tehnika ir automātiska darbība.
Koncentrēšanās un motivācija ir pilnībā virzīta uz uzdevumu. Domas
atrodas tikai tagadnē un uz priekšu. Es atļaujos uzvarēt.

Laika periods starp sacensībām
Kontrasts! Dari ko citu!

Pilnībā iztērēti spēki. Saldās uzvaras baudīšana. Atslābināšanās un
atjaunošanās. Atkal jau laiks uzlādēt baterijas. Medaļa tiek nolikta malā.
Avīzes lasīšu, kad ieradīšos mājās. Kāds ir nākamais uzdevums? Vai ir kas
tāds, ko varu paņemt līdzi no iepriekšējām sacensībām? Kādi jauni
nosacījumi? Ieeju atpakaļ savā rituālā.

Laika periods pēc sacensībām
Panākumu analīze

Svarīgākais augstvērtīgu panākumu sasniegšanā ir rezultāta analīze.
Kāpēc veicās tieši tā, kā veicās? Panākumi vai neveiksme? Izveido
panākumu analīzi! Pieraksti un padari stiprākas labās lietas, atzīmē un
izmaini mazāk labo! Kā es varu attīstīties līdz nākamajām aizraujošajām
sacensībām?

Sportistu atslēgas vārdi
Zemāk redzamie atslēgas vārdi ir kopsavilkums no intervijām, kas veiktas
ar dažādu sporta veidu pārstāvjiem:
· nodošanās;
· visaptveroša domāšana;
· ilgstoša uzmanības noturēšana;
· atbildības sajūta;
· 24 h sportists;
· panākumu alkstošs;
· savi rituāli;
· panākumu analīze;
· attieksme.
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Nodoties sportam
Profesionālais sports mūsdienās ir prasīgs. Ja ir vēlme gūt panākumus
valsts mērogā, tad ir jāsaprot, ka tu sevi iesaisti arī starptautiskajā
konkurencē. Tāpēc ir nepieciešamība prioritēt, kas ir vairāk vai mazāk
svarīgs. Ir jāizvēlas „puse”. Vai es patiešām vēlos kļūt valsts čempions vai
arī ieņemt vietu valsts izlasē, lai nedaudz vēlāk kļūtu, iespējams, par
pasaules čempionu? Kādu iznākumu tas atstās uz manu pārējo dzīves
daļu? Vai arī – ja es kļūstu par pasaules čempionu, kas tad notiek? Ko man
tas nozīmē darba un sociālajā ziņā, arī finansiāli?
Profesionāliem sportistiem, kas ātri spēj atbildēt uz jautājumu „Kāpēc
profesionālais sports?”, ir krietni vieglāk izvirzīt sev mērķus, plānot ceļu,
kā tos sasniegt, un treniņu saturs ir pilnībā skaidrs. „Kāpēc? Tāpēc ka...”
rada katrā profesionālā sportistā mērķtiecību. Vīzija par stāvēšanu uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena atbrīvo spēkus. Profesionālam sportistam
tas nepieciešams, lai viņš sevi varētu motivēt dienu no dienas, gadu no
gada – 15–20 gadu.
Nākamais attēls ilustrē, cik ilgs laiks būtu nepieciešams, lai atbildētu uz
katru jautājumu.
Kāpēc?
Tāpēc ka:

Vienkārši jautājumi,
kas prasa daudz domāt

Prasības?
Spējas?
Kas?
Kad?
Kur?
Kā?
Ar ko?

Nodošanās, degsme
un pašpārliecinātība.
Panākuma rata ass

Attālums starp abiem tumšajiem laukumiem
simbolizē to laika ilgumu, kas būtu jāņem
vērā, atbildot uz jautājumu. Jo vairāk laika
tiek veltīts „kāpēc?”, jo vieglāk pēc tam
atbildēt uz vieglajiem jautājumiem – Kas
man jātrenē? Kad man trenēties? Kur man
trenēties? Kā man trenēties? No kā es varu
saņemt atbalstu un palīdzību?

Tieši jautājumā kāpēc? radu savu degsmi un nodošanos vēlmei uzvarēt.
Degsme, šī kvēlojošā liesma, ir rata ass, lai sasniegtu panākumus. Terijs
Orliks (Terry Orlick), sporta psihologs no Kanādas, pārliecinoši apgalvo,
ka degsme un nodošanās kopā ar stipru pašpārliecinātību ir vissvarīgākais,
strādājot pie panākumiem. Ar nodošanos tiek saprasts, ka cilvēkam ir
stipra vēlme sasniegt mērķi. Viņš ir apņēmīgs, ar pozitīvu attieksmi pret
veicamo darbu, un vispirms jau tas tiek darīts ar sirdi un stipru iekšēju
motivāciju.
Izvirzīt mērķus un vizualizēt ir veids, kā stiprināt savu aizrautību.
Nodošanās prasmei ir arī saistība ar sacensību svarīgumu un līmeni.
Vairāki izaicinoši mērķi prasa arī ilgstoši aizrautīgi darboties. Tas parādās
gribasspēkā un vēlmē trenēties smagāk ilgākā laika periodā un biežāk.
Nākamais jautājums, par ko vajadzētu domāt, ir orientēšanās kā atsevišķa
sporta veida prasību un efektivitātes analīze. Kā orientēšanās izskatās
šodien, un kā tā izskatīsies nākotnē? Kam man ir jābūt gatavam? Ar kādām
prasībām es, topošais čempions, saskaršos? Cik spējīgs esmu šobrīd? Kad
ir atbildēts uz šiem jautājumiem, ir diezgan viegli izveidot satura virzienu,
ātruma treniņus un individuālu treniņplānu.

Jergens Mortensons
(Jörgen Mårtensson)
ir pasaules labākais
orientierists. Iespējams,
arī viszinātkārākais
orientierists

Aizrautīgs sportists ir zinātkārs. Viņš meklē jaunas iespējas risināt
uzdevumus, ieklausās gan citos treneros, gan konkurentos, apspriež un
apstrīd dažādus risinājums, ņem vērā citu cilvēku mazos zelta graudus un
veido savu profilu ar savām īpatnībām. Viņš uzskata, ka katras svarīgas
sacensības ir kā izaicinājums, un tās sagaida un piedalās ar prieku. Tāds
sportists mīl savu sporta veidu, viņam patīk sacensties un pārbaudīt savas
spējas, gūt sasniegumus, viņu raksturo stiprs gribasspēks, viņš tic sev, ir
pozitīvs un enerģisks savā darbībā. Tāds sportists, kas nododas savu
mērķu realizēšanai, ir uzvarētājs.
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Visaptveroša domāšana
Kāda ir atšķirība starp uzvarētāju un zaudētāju? Bez iepriekš
minētajiem īsajiem un spēcīgajiem apgalvojumiem „uzvarētājs...” –
uzvarētājs ir motivēts riskēt ar savu dzīvi, izvēloties profesionālu
sportu. Vairākumam, kam tas sanācis, ir spēja paskatīties uz lietām gan
no vienas, gan otras puses. Izveidot struktūru gan saviem treniņiem,
gan dzīvei ārpus sporta acīmredzot ir krietni vieglāk, ja uz sporta būtību
ir iespēja paskatīties no abiem skatpunktiem.
Sasniegums
Veselums ir visa ieguldītā darba
pamats. Katrs gabaliņš ietekmē
kopīgo veselo

Vide

Iedzimts
Finanses
Sociālie
jaut.

Cits
Darbs

Treniņš
Vispārīgi

Specifiski

Lai gūtu panākumus ar maksimāli labu izpildījumu, uz visiem
iespējamajiem faktoriem, kas ietekmēs mērķi un piepūli sasniegt šo
mērķi, var paskatīties no vienas puses. Es nevaru ietekmēt to, kas
iedzimts, bet lielu daļa tā, kas ietilpst sadaļā „vide”, varu ietekmēt,
mainīt un attīstīt.
Tam problēmlaukam, ko neveido treniņi, bet kas attiecas uz veselību,
ģimeni, darbu/skolu, brīvo laiku un finansēm, ir ievērojami liela
nozīme profesionālas sportistes vai sportista visai būtībai. Lielākā daļa
sportistu, kam ir paveicies sasniegt valsts čempionāta, Ziemeļvalstu
čempionāta vai pasaules čempionāta pjedestāla augstākos pakāpienus,
ir rūpīgi pārdomājuši šīs detaļas. Pirms ieguldīt laiku treniņprocesā,
profesionālam sportistam vajadzētu atrisināt šīs problēmas. Dažas no
tām ir, piemēram, atbalsts no sava dzīvesbiedra, vienošanās ar darba
devēju, atbalsts no sava orientēšanās kluba, vēlēšanās dot ieguldījumu.
Laba pašsajūta, būt brīvam no traumām, veselam un būt harmonijā ar
sevi un apkārtējiem rada stipru pamatu, lai kļūtu par uzvarētāju.
Tad var iet tālāk, skatoties uz vispārīgiem un specifiskiem treniņiem
paplašināti un ar detalizētu vērību. Kāda veida vispārīgi treniņi būtu
jāveic? Kādi citi sporta veidi vēl var paaugstināt vai papildināt manas
spējas gan fiziski, gan psiholoģiski, gan tehniski? Kādas īpašas vai citu
tuvu sporta veidu treniņmetodes man izmantot, lai kļūtu labākam savā
sporta veidā?
Ir vieglāk atbildēt uz jautājumiem kad, kur, kā un ar kā palīdzību
vajadzētu trenēties, lai no savas darbošanās iegūtu maksimumu, ja ar
lupu var redzēt cauri savam sporta veidam. Tas atvieglo, ja ieklausās
citos cilvēkos, ja apdomā sava sporta veida nākotnes prasības un ja uz
to var paskatīties palielinātā veidā.

Noturēt ilgstoši uzmanību

Svarīgākās sacensības
nosaka treniņus
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Labi sagatavots profesionāls sportists psiholoģiski lēmumu par
piedalīšanos sacensībās pieņem laicīgi, no viena līdz četriem gadiem
pirms sacensībām. Sportiskās formas uzlabošana pirms čempionāta
sākas, kad tiek izlemts par ieguldījumu tieši šajās sacensībās. Lai
varētu mērķa sasniegšanai izveidot stratēģisko plānu, lēmums ir
jāpieņem agri. Tāpēc sacensības lielā mērā ietekmēs treniņu saturu.
Tas, kas ir saistīts ar sacensībām, fiziski, psiholoģiski, tehniski un
taktiski vadīs treniņus daudz gadījumos. Saistībā ar treniņnometnēm
gan uz vietas, gan ārzemēs treniņos tiks ieviesti dažādi sacensībām
līdzīgi momenti.

Uzdrošinies riskēt
To, kas būs jāpiedzīvo sacensībās, vajadzētu pieredzēt arī treniņos. Tāpēc
kā atkārtojošus momentus ikdienas treniņos tiek mēģināts
veidotsacensībām līdzīgus treniņus. Šādas kvalitātes treniņos vispirms
iekļaujas gan fizisks, gan psihologisks treniņš.
Rezumējot varētu teikt, ka katrs treniņš ir nozīmīgs sacensībām. Jo tuvāk
nāk sacensības, jo vairāk tām līdzīgu treniņu parādās profesionāla
sportista sagatavošanās procesā.

Atbildības sajūta
Profesionāli sportisti, kam nav pārāk daudz panākumu, ir domājuši, ka ir
resursi, kā, piemēram sponsori, treneri, treniņnometnes, ekipējums un
nauda, kuri ierobežojuši un bijuši izšķirošie, lai kādam veiktos vai
neveiktos. Tiem, kas uzskata, ka atbildības sajūtai ir krietni lielāka nozīme
nekā resursiem, panākumi nav nejaušība. Panākumiem bagātiem
profesionāliem sportistiem ir augsta atbildības sajūta. Kad viņiem
sacensībās veicas ne tik labi, iemeslus un iespējamās kļūdas viņi meklē
sevī, nevis resursos. Sūdzības par ārējiem faktoriem ir bēgšana no
realitātes un daudzu attaisnojumu radīšana. Profesionālam sportistam tas
nepalīdz tikt uz priekšu.

Daudziem šķiet, ka attēls pa kreisi
parāda pareizās proporcijas, lai
sasniegtu panākumus. Protams,
attēls pa labi ir pareizais

Personīgā atbildība/
atbildības sajūta

Personīgā atbildība/
atbildības sajūta

Resursi
Resursi
Viss šis spriedums pamatojas uz to, ka brīdī, kad sacensībās stāvu uz starta
līnijas, tas esmu tikai es pats, kas var ietekmēt izpildījumu, kam jāizpilda
uzdevums. Tas esmu es, – tikai es, kas gūs panākumus. Treneri var atbalstīt
un man palīdzēt tikai pirms starta vai pēc finiša. Sacensību laikā esmu es
un manas domas, kas kontrolē manu ķermeni optimāla izpildījuma
veikšanai. Par veiksmi es esmu atbildīgs, nevis kaut kādas analīzes.

24 h sportists
Profesionāls sportists, šajā gadījumā uzvarētājs, pārsvarā ir sistemātisks.
Ja kaut kas tiek izlemts, visdrīzāk, tā arī būs. Uzvarētājam ir milzīgas
spējas pārvērst domas darbībā, plānu – īstenībā. Uzvarētājs prot arī
izmantot laiku labāk nekā citi. Viņš ir efektīvs un ar nelielu laika
pārpalikumu, kas nozīme, ka viņš dara to, kas tieši tagad arī jādara. Viņā ir
tieksme būt simtprocentīgam.

Dari to simtprocentīgi

Ar to jāsaprot, ka tad, kad trenējas un piedalās sacensībās, to dara
simtprocentīgi. Visas domas ir par sportu un ap to, tad ir īstais laiks un
vieta. Tas, kas notiek darbā vai arī kas notiek mājās ģimenē, šajā gadījumā
ir pilnīgi neinteresanti. Kad atrodies darbā, tu esi 100% darbinieks, kad
atrodies mājās, tad tu esi 100% ģimenes loceklis. Ja domas aizslīd no tā, ar
ko šobrīd nodarbojies, tad koncentrēšanās uzdevumam arī kļūst mazāka.
Uzvarētājs ir koncentrējies uz to, kas tagad notiek, tāpēc arī pārsvarā visu
veic simtprocentīgi. Kad runa ir par sportu, darbu, ģimeni, brīvo laiku,
atpūtu vai izklaidi, vienīgais, kas svarīgs uzvarētājam, ir – dari to
simtprocentīgi!

Panākumu alkstošs
Visi grib uzvarēt sacensībās. Uzvara ir atzinība, ka tu esi panācis labu
sasniegumu un ka tu esi bijis labākais. Taču var arī paveikt maksimālu
spēju optimālu izpildījumu un tāpat neuzvarēt sacensībās.
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Tik un tā tu esi uzvarētājs, jo esi strādājis, cik labi vien vari. Būt
izlēmīgam visos kontrolpunktos, cik ātri vien iespējams, ir
„ieguvums”, pēc kā vajadzētu tiekties. Ieguvums ir tas, ka sevi daudz
varu ietekmēt, konkurentus – ļoti nedaudz. Savās vīzijās un mērķos,
kas, iespējams, vairāk darbojas kā iedvesmas avots maniem
panākumiem, es atrodas uz visaugstākā pjedestāla pakāpiena. Bet
pirms sacensībām un tās laikā esmu pilnībā fokusējies darboties
maksimāli labi, gan sperot soli, gan ceļa izvēlē, gan kontrolpunktā.
Domas atrodas tikai tagadnē, nevis pagātnē vai nākotnē, bet gan tieši
tagad. Vienīgais, ko varu ietekmēt, ir tagadne, un to es vēlos darīt, cik
labi vien iespējams. Uzvarētājs ir panākumu alkstošs. Zemāk attēlotā
figūra ilustrē, kā profesionāls sportists, iedams pēc uzvaras, domā
pirms svarīgām sacensībām.
Laba fiziskā
sagatavotība

Atbildības
sajūta

Jautri

Sacensības

Izaicinoši
Lai uzvarētu sacensībās,
nepieciešams labs izpildījums,

Harmonisks

Pašpārliecināts
Motivēts

kam pamatā ir – „daru, cik spēju”,
fokusēšanās, motivācija...

Daru, cik spēju

Fokusēts

Izpildījums
Uzvarēt

Savi rituāli
Visi cilvēki ir unikāli. Visiem ir nepieciešams dažāda veida atbalsts.
Visi grib darīt pa savam. Daudzi uzskata, ka ir svarīgi, ka treneris zina,
kā katrs sportists reaģē. Pirms čempionātiem sportistiem katram ir savi
rituāli, kas citiem var šķist pilnīgi absurdi, bet šim sportistam,
iespējams, ir svarīgs, vai viņš nonāks līdzsvarā ar sevi. Uzvarētājs
drīkst būt citāds uzvarošā vidē.
Panākumu analīze:
Kas gāja labi? Ko var paveikt labāk? Kad, kur, kā? Ar ko?

Panākumi rada panākumus
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Uzvarētājs analizē to, kas sacensībās izdevies labi. Šo labo lietu analīze
tiek paspilgtināta un uzkrāta muguras smadzenēs nākamajām
sacensībām. Pieredze, kas gūta neveiksmē, tiek konfrontēta ar radošām
un darbīgām domām, kā to uzlabot. Panākumu analīze nepieciešama,
lai uzvarētājs apjaustu, ka panākumi rada panākumus. Nevar kļūt par
uzvarētāju, analizējot līdz sīkākai detaļai kļūdas. Vienkārši salīdzini,
cik daudz mēs runājam par kļūdām, kas pieļautas distancē.

Uzdrošinies riskēt

Attieksme
Nostāja jeb attieksme pret uzdevumu ir svarīga, lai gūtu panākumus.
Nekad nevar izmainīt sliktas distances, aukstus un lietainus
laikapstākļus, agru starta minūti, kalnainu apvidu, daudz zaļo teritoriju,
sliktu karti utt., bet var mainīt attieksmi pret apstākļiem, kas radušies.
Ja sacensības ir citā valstī, nevar rēķināties ar to, ka apstākļi būs tādi
paši kā mājās, bet var iemācīties pieņemt un just patiku pret situāciju,
un arī redzēt to kā savu stipro pusi.
Kāds attieksmi ir izteicis šādā veidā:
Vērtību skalā 1–5, ļoti vāja– ļoti stipra, tiek vērtētas trīs lietas:
apdāvinātība, spējas un attieksme. Kopā tas veido gala rezultātu
sasniegumus.
Apdāvinātība + spējas × attieksme = sasniegumi
Pirmajā piemērā ir cilvēks ar parastu apdāvinātību, lielu izveicību
prasmēs, bet ar vāju nostāju paveikt savu darbu. Otrajā piemērā ir
cilvēks gan ar parastu apdāvinātību, gan parastu izveicību prasmēs, bet
ar ļoti pozitīvu attieksmi atrisināt uzdevumu.
1. piemērs– (3+4) × 2=14
2. piemērs– (3+3) × 5=30
Ar šiem piemēriem gribam parādīt, ka profesionāla sportista attieksme
ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai gūtu panākumus.
Tā kā domas vada cilvēka darbību, tad, iespējams, tālāk dotais stāsts
var mums visiem likt spriest citā virzienā.

Attieksme
„Jo ilgāk es dzīvoju, jo vairāk es saprotu, ar kādu spēku mana
attieksme ietekmē manu dzīvi. Attieksme jeb nostāja man ir
svarīgāka par faktiem.
Tā ir svarīgāka par pagājušo, svarīgāka par izglītību, svarīgāka
par naudu un panākumiem, svarīgāka par apstākļiem, par
neveiksmēm, un tā ir svarīgāka par to, ko cilvēki domā, saka vai
dara. Tā ir svarīgāka par uzstāšanos, apdāvinātību vai izveicību.
Tā var uzcelt vai sagraut uzņēmumu... baznīcu... mājas.
Ievērības cienīgi ir tas, ka pirms katras jaunas dienas mums ir
izvēle, kādu attieksmi mēs gribam tieši pret šo dienu. Mēs
nevaram ietekmēt pagātni... nevaram mainīt faktus, un mēs
nevaram mainīt to, kā cilvēki rīkosies noteiktā veidā. Mēs
nevaram mainīt to, no kā nevar izvairīties. Vienīgais, ko mēs
varam darīt, ir spēlēt uz tās nots, kas mums ir, un tā ir mūsu
attieksme jeb nostāja.
Es esmu pilnībā pārliecināts, ka 10% dzīves sastāv no tā, kas
notiek ar mani, un 90%– kā uz to reaģēju. Un tā ir ar mums
visiem... Mēs esam mūsu attieksmes varā.”
Brīvs tulkojums no dzejoļa „Attitude”, ko sarakstījis Čārlzs
Svindols (Charls Swindoll)
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Anna Būgrena (Anna Bogren), īsā
distance, Ziemeļvalstu čempionāts '97
Foto: Thommy Nyhlen

Nekad nav viena varianta vai vienas taisnības ceļā uz panākumiem.
Ceļš visbiežāk ir dažāds. Indivīdi ir unikāli, nav tie vienādi. Katram
cilvēkam ir sava iedzimtība, sava vide, kurā viņš audzis, un ir savi
nosacījumi, lai veiktos.
Trenera uzdevums ir atbrīvot to enerģiju, kas ir uzkrāta katrā sportistā.
Ja treneris sportistam var palīdzēt ar iedvesmu, organizēšanu, prieku,
motivāciju un pašpārliecinātību, tad ir liela iespēja, ka šī enerģija tiks
atbrīvota ar milzīgu spēku.
Uzmundrināt sportistu, būt dzirdīgam un panākt, lai viņš domā pats,
radīt prieku komandā, ļaut indivīdam būt unikālam, redzēt iespējas un
alternatīvus risinājumus un personīgi pazīt sportistus. Tie ir tikai daži
labi padomi treneriem, kurus par svarīgiem uzskata panākumiem
bagāti orientieristi.
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Nākamās lappuses apraksta trīs Zviedrijas izlases orientieristu ceļu no
junioru vecuma līdz veiksmīgiem pieaugušo gadiem. Viņi visi reiz ir
stāvējuši uz pjedestāla augstākā pakāpiena pasaules čempionātā vai
pasaules kausos. Viņi visi ir sasnieguši sapņoto mērķi būt labākajam.
Ceļš uz panākumiem
katram ir citāds

Ceļš uz viņu panākumiem ir dažāds. Katrs ir izvēlējies savu risinājumu,
savu ceļu, lai sasniegtu mērķi. Fiziskais, tehniskais un psiholoģiskais
treniņš daudzos gadījumos ir pilnīgi atšķirīgs citam no cita. Taču
kopīgais visiem ir, piemēram, laba kartes izjūta, bieži sacensībām
līdzīgi treniņi, un viņi visi ir fiziski spēcīgi apvidus skrējēji. Citas lietas,
kas līdzīgas un pieminamas, ir vairāk personīga un psiholoģiska
rakstura.
Mērķtiecīgs, disciplinēts, kārtīgs, ietiepīgs, uzskata, ka tas ir jautri un
ka ir stipra pašpārliecinātība – ir dažas nozīmīgas, kopīgas iezīmes.
Iespējams, tieši šie faktori ir pamatā cīņai pēc panākumiem, lai
veiksmīgi izpildītu savu uzdevumu darbā vai orientēšanās sacensībās.
Ceļš uz panākumiem var izskatīties ļoti dažāds. Galvenais ir katram
atrast savu ceļu...

Anna Būgrena
Kā tu kā juniore raudzījies uz
nākotni pieaugušo grupā?

Anna Būgrena skrien garām
pulksteņtornim Grazā. Pasaules
kausa posms, 1997. gads

„Ir jautri skriet pasaules
čempionātu“

- Junioru vecumā man bija vīzija,
lai arī tikai vēlāk man kļuva skaidrs, ka
tas manī ir. Kad man bija 15–16 gadu,
kluba treneris Buse Tērnkvists (Bosse
Törnkvist) man palīdzēja izplānot, kā
varētu trenēties, lai kļūtu par labāku
orientieristu. Varētu teikt, ka viņš mani
izglītoja treniņos. Pateicoties viņam,
man bija radīta alternatīva orientēšanās
vidusskola tepat mājās ciematā. Katru
nedēļu praktiskie treniņi notika
pārmaiņus ar teorētiskajiem. Šī treniņu
attīstība, ko viņš manī radīja, ilga
8–9 gadus. Ilglaicīgā plānošana manī
droši vien kļuva stiprāka, nekā es biju
domājusi. 21–22 gadu vecumā man bija
pārtraukums, netrenējos profesionāli,
Foto: Bildbyrån bet turpināju sportot. Klubā mums bija
psiholoģisko treniņu mācību grupa un tika uzdots uzrakstīt mērķus
saistībā ar orientēšanos. Es atceros, ka uzrakstīju, ka „būtu jautri skriet
pasaules čempionātu”. Man vienmēr ir bijis „kaut kas liels priekšā”, uz
ko vairāk vai mazāk esmu tiekusies.
– Klubā kontaktējos ar vēl vienu cilvēku, kas manā attīstībā ir bijis ļoti
nozīmīgs. Tas ir Kristers Gumeliuss (Krister Gumaelius). Viņš
paaugstināja kluba aktivitāti, ar viņu bija neticami labi diskutēt, viņš
bija un ir ļoti strukturēts. Kristers ir viens no labākajiem distanču
plānotājiem, ko pazīstu, tas nozīmēja, ka mana orientēšanās tehnika
ieguva kāpinājumu.
– Junioru vecumā sāku pievērsties treniņiem un domāju, ka gan
trenēties, gan sacensties ir jautri. Man bija arī starptautiski panākumi,
to skaitā 1984. gada starptautiskās junioru sacensības, mūsdienās
zināmas kā pasaules junioru čempionāts. Lai gan veicās labi, es
pazaudēju motivāciju orientēties un tajā pašā laikā bija citas lietas, ko
vēlējos darīt. Tāpēc saprotams, ka pirmajos pieaugušo gados bija
pārtraukums.
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Maritas iedvesmota

Zelta graudi

Censties ir labi

– 1992. gadā stipri iedvesmojos no Maritas Skogumas (Marita
Skogum). Valsts izlases braucienu laikā daudz mācījos no viņas
attieksmes pret orientēšanos – nostāja, visaptveroša domāšana par
profesionālo sportu, viņas esamības veids, prioritēšana, kas ir svarīgs
tieši tagad, un viņas nostādne pret orientēšanos deva iedvesmu manam
domāšanas veidam.
– Vēl viena laba lieta orientēšanās un to virsotņu sasniegšanā ir tā, ka
starp mums, skrējējiem, reti kad ir konkurence, runājot par treniņiem,
vai kā mēs esam veikuši distanci. Skrējēji savstarpēji daudz dod un
ņem. Visi vai nu ko iemācās, vai arī iegūst cits no cita kādu zelta graudu.
– Lielā, nopietnā tiekšanās uz rezultātu sāka pamatīgi augt, kad iekļuvu
valsts izlasē. Bija jauki secināt, ka labi būt pilnībā nopietnam un ka tāds
var būt dažādos veidos. Izlases treniņnometnes radīja nosacījumus, lai
pirms sacensībām, kas tuvojas, no treniņiem varētu dabūt ārā daudz un
lai tās dotu impulsus individuāliem treniņiem mājās. Es vienmēr
saņēmu labu informāciju un labu „izklāstu” par to, kas notiek treniņu
attīstībā. Tas deva jaunas idejas treniņiem.
Kā tu apvienoji mācības un darbu ar treniņiem un sacensībām?
– 1987. gadā iestājos Karlstādes augstskolā. Īsi pirms tam biju
nolēmusi, ka ar orientēšanos gribu mēģināt nodarboties nopietni. Tā kā
ekonomikas nozare, ekonometrija, Karlstādē bija apvienota ar
orientēšanās programmu augstskolā, es redzēju iespēju gūt panākumus
gan mācībās, gan orientēšanās sportā. Šeit atradās daudzi, kas bija gan
prasmīgāki skriešanā nekā es, gan līdzīgi domājoši ar pareizo nostāju
pret treniņiem. Pateicoties treniņvidei, es ieguvu papildu enerģiju
saviem centieniem.
– Karlstādē es mācījos trīsarpus gadu, un man veicās, kombinējot pilna
laika studijas ar ambiciozu nodarbošanos ar orientēšanos. Es varēju
kontrolēt savu laiku mācībās, tā ka treniņš dienas vidū bija parasta
parādība. Pēdējā pusotrā gadā „Jajja”, mans toreizējais draugs un
tagadējais dzīvesbiedrs, pārcēlās uz Karlstādi, un tā es ar viņu ieguvu
vēl papildus vienu treniņu biedru.

Saprotoši darba devēji

– Pirmais darbs, ko pēc savām studijām 1991. gadā dabūju, bija grūti
kombinējams ar orientēšanos. Es vēl nebiju iekļuvusi valsts izlasē, bet
jau strādāju virsstundas. Tāpēc daudz treniņu man vajadzēja veikt agri
no rīta pirms darba. Es gribēju dot iespēju orientēšanās sportam un
mērķēju uz valsts izlasi. Pēc diviem gadiem mainīju darbu un nokļuvu
firmā „Ericsson”. Te ieguvu lielāku sapratni pret manu lielo
aizraušanos ar orientēšanos. Tagad biju valsts izlasē, tā ka, šķiet, bija
vieglāk dabūt darba devēja atbalstu manai nodarbei ar profesionālu
sportu. Bija iespēja nedaudz mainīt darbu saistībā ar treniņnometnēm
un sagatavošanos pirms PČ 1995. un PČ 1997. gadā. Lai varētu
gatavoties sacensībām, man bija iespēja paņemt pusotra mēneša
atvaļinājumu PČ laikā. Būt brīvam no darba ilgāku periodu dod vairāk
laika pašam ar sevi, tad var smagi trenēties un daudz atpūsties. Iespēja
noskaņoties PČ rada drošību un harmoniju. Pēc PČ treniņi tiek
pārtraukti, lai uzmanība tiktu veltīta darbam. Uzņēmums deva man šo
atvaļinājumu kā bonusu pēc zelta medaļas PČ 1993. gadā.
Fiziskā sagatavotība. Idejas treniņiem un sacensībām?
– Es ļoti daudz esmu strādājusi mērķtiecīgi un izvēlējusies prioritātes.
Kopumā skatoties, mans spēks ir bijis uzdrošināties noteikt prioritātes.
Esmu bijusi disciplinēta treniņā, t. i., to, ko biju plānojusi, to arī
izdarīju. Es uzskatu, ka zinu, kas man jādara katrā periodā, lai manas
fiziskās spējas saglabātos un attiecīgi arī uzlabotos.
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– Ja skatos kritiskāk, tad, iespējams, mani treniņi ir bijuši nedaudz
vienveidīgi. Pārsvarā es skrienu, bet traumu dēļ dažas ziemas esmu
bijusi spiesta nodarboties vairāk ar alternatīvajiem treniņiem,
piemēram, skriešana pa ūdeni un treniņš uz velotrenažiera.
Slēpošana nav bijusi mana stiprā puse. Man nav pareizās tehnikas,
lai treniņš ko dotu. Ja Stokholmā būtu bijušas garākas un
pamatīgākas ziemas, iespējams, būtu bijis vairāk slēpošanas.
– Skriešana sastāv no skrējienu sērijām ar dažādu intensitāti. Pārsvarā
ir zemas un augstas intensitātes sērijas, bet reizēm ir arī vidējas. Parasta
nedēļa bāzes periodā var izskatīties šādi:
Pirmdiena vidējas intensitātes skriešana pa takām un ceļiem +
vingrošana un apļa treniņš (1+1 stunda)
Otrdiena

zemas un vidējas intensitātes skriešana pa takām un
ceļiem, iespējams, ar pieres lampu (1h 30 min)

Trešdiena

„kalna treniņš” uz ceļa (1h–1h 30 min)

Ceturtdiena intervāli pa takām vai ceļiem (1h)
Piektdiena viegls skrējiens pa takām (45 min –1h), iespējams no
rīta intervāli uz velo (30–45 min)
Sestdiena

ātruma treniņš mežā, visbiežāk orientēšanās distance
(1h)

Svētdiena

garais treniņš mežā (2 h)

– Šis treniņplāns ir izveidojies, jo ir tuvu treniņapvidu, un ziemā pēc
darba ir tumšs. Tā kā es neesmu īsti sajūsmā par nakts orientēšanos, tad
skriešana pārsvarā ir pa takām un ceļiem, kas ir apgaismoti. Protams, ja
man būtu bijis vairāk iespēju trenēties pa dienu, es būtu visdrīzāk
skrējusi vairāk pa mazām takām vai mežu.
– Es neesmu nodarbojusies īpaši daudz ar spēka vingrinājumiem. Tas
bijis vairāk saistībā ar rehabilitācijas periodu traumu dēļ. Tad treniņos
iekļāvās arī velotreniņš.
– Pa nedēļu sacensību sezonā vairums skriešanas treniņu man ir pa
takām. Tas ir krietni intensīvāks treniņš, pārsvarā pavasarī. Sacensību
nedēļa pavasarī var izskatīties šāda:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

kalns, garš vai īss kalns
intervāli
mierīga skriešana
intervāli
atpūta
sacensības, īsas
sacensības, klasika

– Skrienot treniņu augšup kalnā veicu divos veidos – vai nu uz gara
kalna (slaloma kalns), vai arī ar uzrāvienu īsā kalnā. Atšķirība starp
ziemas un pavasara „kalna treniņu” ir tā, ka ziemas treniņš tiek veikts
vairāk intervālu ātrumā, bet pavasarī vairāk skrienu anaerobā režīmā.
Pavasaris var tikt „kopsummēts” kā smags treniņu periods, kurā ir
sacensības, bet nedēļas pirms PČ var iekļaut kārtīgus laiskos treniņus
reizēm arī ar īsiem intervāliem, piemēram, „70–20” un „15–15”.
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Orientēšanās tehnika. Idejas treniņam?

Karte vada. Kompass –
atbalsts

– Mana tehnika saistās ar to, ka mani vada karte. Tas nozīmē, ka manā
orientēšanās tehnikā virzienu ir „maz”. Es daudz lasu karti, pārvēršu
karti par apvidu un otrādi, man piemīt laicīga plānošana. Kompass ir kā
atbalsts. Uz karti es skatos ievērojami biežāk nekā uz kompasu. Man
šķiet, ka man piemīt dabisks talants spēt pārvērst karti apvidū un
apvidu– kartē. Iespējams, tāpēc karte ir svarīgākais instruments veidā,
kā es orientējos.

Kartes izjūta ir svarīga

– 1995. gada ziemā mēģināju pāriet uz īkšķa kompasu. Par iemeslu bija
tas, ka kompasu es izmantoju tikai virziena noturēšanai un kartes
noregulēšanai. Mana doma bija, ka visu to dara ar īkšķa kompasu, lai
„viss būtu vienā”. Es, iespējams, varētu ietaupīt nedaudz laika, veicot
mazāk paužu, kļūt efektīvākai orientēšanās tehnikā. To mēģināju visu
pavasari, bet man šķita, ka pazaudēju nedaudz kartes izjūtu. Gribējās
kontaktu ar karti, bet man tas īsti nesanāca, bakstot ar lineālu pa karti.
Tāpēc liku mierā īkšķa kompasu un atgriezos pie parastā plāksnītes
kompasa.

Daudz kontakta ar karti
trenē koncentrēšanos

– Stokholmas apvidus man ir bijusi laba treniņvieta. Šeit nepieciešams
daudz kontaktēties ar karti, jābūt uzmanīgam, daudz precīzāk jālasa
karte, ir daudz orientēšanos pēc reljefa. Skrējējs automātiski ir spiests
koncentrēties, nedrīkst atslābināt domāšanu, jo tad uzreiz ir kļūda.

Sestdienas treniņi

– Ziemas periodā sestdienas skrējiens ir viens no svarīgākajiem
treniņiem un, iespējams, visvairāk stimulējošs. Tas ir arī jautrākais
treniņš. Šo skrējienu veicu sacensību ātrumā. Kontrolpunktu nav, bet es
mēģinu izvēlēties kartē punktus, kas ir skaidri, piemēram, akmeņus,
kas ziemas laikā labi darbojas kā kontrolpunkti. Šī psiholoģiskā un
fiziskā uzlādēšanās ir stipri līdzīga tai, ko daru pirms sacensībām.
– Sacensību periodā es neveicu nekādus orientēšanās tehnikas
treniņus. Taču nedēļas nogalē visbiežāk skrienu divas sacensības. Ja
veiktu vairāk orientēšanās tehnikas treniņus nedēļā, būtu liels risks, ka
man apniktu orientēšanās. Turpretim martā un aprīlī vairums ir
orientēšanās treniņu, lai ieietu ritmā un atrastu pareizo izjūtu.
Psiholoģiskā sagatavotība. Idejas treniņiem un sacensībām?

Sacensību mērķis vada
treniņus

Foto:Thommy Nyhlen
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– Es mēģinu skatīties tālu uz priekšu,
vizuāli iztēlojoties, kuras prioritātes ir
visaugstāk. Pēdējos gados mana
sacensību darbības plānošana ir bijusi
1–2 gadus pirms tām. Man svarīgākās
sacensības vada treniņprocesu no
lēmuma pieņemšanas līdz pat sacensību
dienai. Tāpēc fiziskie, tehniskie un
psiholoģiskie treniņi tiek pieskaņoti
sacensību mērķim. Sacensības regulē
treniņus. Arī treniņu saturu formulēt ir
krietni vieglāk, ja zinu savu sacensību
mērķus. Visādā gadījumā pasaules
čempionāts ASV, Vācijā un Norvēģijā
gan orientēšanās tehnikas, gan
skriešanas tehnikas, gan fizisko prasmu
ziņā bija stipri atšķirīgi cits no cita. Ja PČ
gribu startēt labi, tad man ir svarīgi
daudz zināt par sacensību nosacījumiem,
lai varu izvēlēties tos treniņus, kas mani
padarīs labāku PČ.
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Sacensībām līdzīgam
treniņam ir jāgatavojas
tāpat kā sacensībām

Sagatavojies sāpēm

Panākumu analīze

– Bāzes periodā, tāda sestdienas treniņa laikā, kas līdzīgs sacensībām,
mēģinu veikt to pašu psiholoģisko sagatavošanos kā pirms sacensībām.
Tas nozīmē, ka cenšos rast motivāciju, lai spētu būt modra un
koncentrēties treniņam. Tā kā tas ir treniņš, kas man patīk, un ilgojoši
skrienot šo treniņu, motivācija rodas iekšēji. Kad patiešām gribu darīt
to, kas man patīk, es ļoti koncentrējos. Mana iedvesmošanās notiek
mašīnā ceļā uz treniņu, un tā, iespējams, ir mana attieksme pret
orientēšanos, kas rada šo koncentrēšanos. Tā kā arī „Jajja” ir līdzi un
skrien, tā kļūst par iekšēju cīņu starp mums, kurš būs ātrākais katrā
etapā vai visā distancē.
– Pirms ātruma treniņiem, piemēram, skriešanā pret kalnu vai
intervāliem, ir cita veida iedvesma. Te ir vairāk runa par cīņu,
nepadoties nogurumam. Ir jābūt gatavam, ka to jutīs un ka ķermenī
nedaudz sāpēs, ir jābūt gatavam sāpēm. Mana attieksme pret ātruma
treniņiem ir nopietnāka vai svarīgāka nekā pret garajiem treniņiem.
– Esmu mēģinājusi trenēties un redzēt attēlus ar atslābinošo,
atbrīvojošo kasešu palīdzību. Bet mans psiholoģiskais treniņš vairāk
darbojas no tā, ka es prātoju un sarunājos ar sevi. Turklāt mēģinu
izvērtēt un analizēt, kā ir gājis iepriekšējā gada sacensībās. Ko es
izdarīju labi? Ko varu izmainīt vai uzlabot nākamajā gadā?
Labākais treniņš?
– Ziemas sestdienas treniņš. Tad ir treniņi, pēc kuriem es neilgojos, bet
toties pēc tam esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka tas ir paveikts. Tie
ir pārsvarā intervāla treniņi un skriešana pret kalnu, pirms tiem tā jūtos.
Piecas īpašības, kas tevi padara par augstas klases orientieristu?

Mērķtiecīga, disciplinēta,
spējīga noteikt prioritātes,
pašpārliecināta, jautra, ar
vēlmi attīstīties

– Mērķtiecīga, jo atļaujos noteikt prioritātes tam, ko es vēlos darīt.
Disciplinēta, jo neaizmirstu to, kas ir svarīgi, ka mērķis ir
nozīmīgākais, un tad citām lietām ir jāaiziet otrajā plānā. Iespējams,
man jāizvēlas lietas, kas ne vienmēr ir tik jautras, t. i., prioritēt to, kas
manam mērķim ir nozīmīgs. Laba pašpārliecinātība orientēšanās
sportā, jo es esmu kļuvusi stiprāka un apzinos, ka pārvaldu dažādas
lietas, manī ir tik daudz pašcieņas, ka es atļaujos iet savu ceļu, ka varu
būt atbildīga par to, kas es esmu, un par lēmumiem, ko pieņemu. Mana
pašpārliecinātība kļūst vēl stiprāka, kad zinu, ka savā sagatavošanās
periodā esmu darījusi citas lietas nekā manas konkurentes PČ.
Orientēšanās ir izaicinošs sporta veids, kas tādējādi ir arī jautri. Man ir
vēlme attīstīties, iemācīties jaunas lietas, ieklausīties, ko citi domā.
Kādi ir padomi treneriem?

Plānošana ilgi uz priekšu

Esi dzirdīgs!

– Plānot uz priekšu. Lai pieaugušo vecums trenējamam būtu īpaši
veikmīgs, ir svarīgi, lai viņš kopā ar savu treneri skatītos tālu uz
priekšu. Lai treniņi, kas tiek veikti junioru vecumā, būtu nozīmīgi arī
pieaugušo grupā. Jāsteidzas lēnām. Nevajag tiekties uzvarēt nākamās
junioru kausa (Zviedrijas junioru sacensībās „Junior-Cup”) sacensības.
Šīs sacensības var būt būtisks solis attīstībā.
– Ir jābūt dzirdīgam attiecībā uz trenējamo. Visi juniori nenodarbosies
ar orientēšanos profesionāli, un svarīgi, ka tu kā treneris apzinies, ka
junioriem ir arī cits dzinulis, ne tikai kļūt par pasaules čempionu.
Trenerim ir jābūt vērīgam attiecībā uz meiteņu vajadzībām un jāparāda,
ka meitenēm ir labi censties. Meitenes var būt ļoti paškritiskas, un bieži
gadās, ka meitenes saka, ka viņas ir vainīgas, ka nav labas, lai arī vaina
var būt kartē vai arī kur citur, ko viņas nevar ietekmēt.
– Nosacījums tam, ka mēs dāmu komandā esam startējušas tik
veiksmīgi, ir tas, ka mums bijusi neticami burvīga atmosfēra, priecīga
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Radi labu komandas
atmosfēru!

komanda un pozitīvs gars. Vide, kur esam uzdrošinājušās būt unikālas
un kur katrs ir varējis attīstīties savā veidā. Mēs esam redzējušas tikai
un vienīgi iespējas. Man šķiet, ka visiem treneriem vajadzētu padomāt
par to kā par svarīgu panākumu faktoru.
Padomi mērķtiecīgiem junioriem?

Junioru vecums ir mācību
periods

– Plānot ilgi uz priekšu. Mērķis atrodas tālu priekšā, un junioru
sacensības ir solis uz šiem mērķiem. Nevajag baidīties, ka var paiet ilgs
laiks, lai sasniegtu savus sapņus. Junioru periods ir mācību periods,
pārsvarā tehnikas ziņā. Tieši junioru grupās sportists tiek pie krietni
sarežģītākām distancēm. Iemācās orientēšanās tehniku, lai tā
nostiprinās. Tad sportists ir sagatavojies un kļūst elastīgāks risināt
uzdevumus, ko distanču plānotāji veido pieaugušo grupām.
Vai tu vēlētos izmainīt to, ko esi nožēlojusi?

Es esmu apmierināta ar to,
ko esmu paveikusi

– Es neesmu īsti pieradusi tā domāt. Kas izdarīts, izdarīts. Es uzskatu,
ka esmu apmierināta ar savu dzīvi un to, ko esmu paveikusi.

Jūhans Ivarsons
(Johan Ivarsson)
Kā raugies, būdams juniors, uz
nākotni pieaugušo grupā?
– Es esmu uzmanīgs. Man bijušas
vīzijas, ka es būšu pasaules čempions.
Uz to esmu tiecies. Ar katru gadu, kopš
sāku, es esmu kļuvis nedaudz labāks,
līdz pat 1997. gada sezonai. Šajā gadā
veicās nedaudz sliktāk nekā pirms tam.

Jūhans Ivarsons, klasiskā distance
Ziemeļvalstu čempionātā 1997. gadā
Foto: Tommy Nyhlen

„Meistara tituls” kā mērķis

Ceļš uz mērķi ir tikpat
svarīgs kā pats mērķis
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– Pēdējā junioru gadā izlases treneris
teica, ka mums, junioriem, pirmajos
gados būs diezgan grūti izsisties
pieaugušo izlasē. Toreiz daudzi no
izlases labākajiem skrējējiem bija
dzimuši 1961.,1962., 1963. gadā, t. i, tie
bija daži no labākajiem gadiem, kas
Zviedrijai bijuši ilgu laiku. Domāju, ka
gan viņiem parādīšu... Bet arī sapratu, ka
ir jāgaida īstais brīdis un jāmērķē tālāk
uz priekšu.

– Pirmajos pieaugušo gados mans mērķis bija sacensības, par kurām
domāju, ka varu ar tām tikt galā – rajona čempionāts un Zviedrijas
čempionāts. Es iemācījos, ka varu būt veiksmīgs tad, kad pats to gribu.
Viens no mērķiem pieaugušo grupā bija iegūt „meistara titulu” (desmit
punkti). Šo mērķi sasniedzu jau pirmajā gadā, pateicoties uzvarai nakts
orientēšanās sportā Zviedrijas čempionātā. Mērķi vajadzēja mainīt, un
mans nākamais mērķis bija iegūt „lielmeistara titulu” (50 punkti), ko
1994. gadā arī ieguvu.
– Man vajadzīgi nopietni mērķi, ko varu pieņemt. Ar katru gadu kļūt
nedaudz labākam, iespējams, ir pasīva nostāja, bet tāds nu esmu. Man
dzinulis ir tas, ka orientēties ir ļoti jautri, jautri trenēties, jautri sasniegt
to, pēc kā tu tiecies. Tas man dod stimulu. Ceļš līdz mērķim ir tikpat
svarīgs kā pats mērķis. Es varu salīdzināt sevi ar citiem. Tā ir neticama
sajūta un dod pamatīgu gandarījumu, kad pie pēdējās atzīmes vari
sajust, ka šis bija riktīgi labs skrējiens un ka finiša taisnē tu tam saņem
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apstiprinājumu. Kas tāds, ko tu jūti sirdī, burvīgs pārdzīvojums.

Stiprs iekšējais spēks

– Es varētu ierasties uz sacensībām dziļi mežā. Nekādu balvu, nekāda
komentētāja, bet visi labākie ir tur. Skrienu distanci, uzrakstu savu laiku
uz mazas lapiņas pašmāju rezultātu sarakstā. Ar to pietiktu. Uzvar tas,
kam ir visstiprākais iekšējais spēks...
Kā tu apvienoji mācības un darbu ar treniņiem un sacensībām?

Sistemātisks un
disciplinēts

– Pateicoties labam pamatam mazākā klubā OK Illern, elites klubā IK
Hakarpspojkarna un orientēšanās vidusskolā Ēkšē, man ir bijis lielisks
sākums orientēšanās karjerai. Ēkšē iemācījos trenēties, attīstīt tehniku,
kontaktēties ar sev līdzīgi domājošajiem. Pēc militārā dienesta sporta
vienībā un pirms uzsākt mācības civilinženierzinātnēs („Ceļi un
ūdens”, Gēteborga) vienu gadu strādāju. Mācības es beidzu, pēdējo
gadu pavadot Trondheimā. Studijas beidzu laicīgi un tajā pašā laikā
spēju attīstīties kā orientierists. Universitāte bija pretimnākoša attiecībā
pret studiju apvienošanu ar treniņiem un sacensībām. Mums bija laba
kompānija, kas kopā trenējās. Man, šķiet, bija daudz laika, lai trenētos.
Ja sportists prot noteikt prioritātes un pārredzēt, izkārtot savu ikdienu
un ir disciplinēts, tad nav problēmu trenēties 15–20 h nedēļā.

Mācīties ilgāku laiku

– Man būtu grūti veltīt pilnu laiku treniņiem un sacensībām, kā to dara
distanču slēpotāji. Tas būtu pārāk lēni. Bet reizēm es domāju, kāpēc tik
ļoti steidzos ar mācībām, kāpēc bija jānervozē ar pilna laika studijām.
Kāpēc nepaņēmu akadēmisko gadu, kāpēc nemācījos nedaudz ilgāk?

Dabūt piekrišanu no
sava darba devēja

– Šobrīd strādāju konsultāciju firmā Oslo ar dažādiem ceļu un ēku
projektiem. Man ir saprotošs priekšnieks, arī orientierists, kas atbalsta
un palīdz apvienot darbu ar treniņiem un sacensībām. Es strādāju pilnu
slodzi, bet, paskatoties uz gadu, es strādāju 85% no slodzes.
Fiziskā sagatavotība. Idejas treniņiem un sacensībām?
– Bāzes periodā treniņi ir katru dienu, katru nedēļu. Jāmēģina iekļaut
dažādu veidu treniņus, piemēram, divi ātrāki skrējieni, viens īpaši garš
skrējiens, lielākoties mežā, spēka vingrinājumi.
Mana nedēļa Gēteborgas laikā varēja izskatīties šādi:

Palielināju treniņus ar
slēpošanu

Pirmdiena

distance

Otrdiena

intervāli

Trešdiena

samērīga ātruma distance+vingrošana

Ceturtdiena

ātruma treniņš, dažāds temps

Piektdiena

distance

Sestdiena

garais skrējiens

Svētdiena

garais skrējiens

– Ierodoties Trondheimā, guvu mācību. Mana treniņnedēļa, kas
redzama augstāk, bija 10–12 stundu. Šeit lielākā daļa, pat meitenes,
trenējās vairāk. Man radās ideja palielināt treniņu apjomu, saglabājot
ātruma treniņus. Tāpēc sāku vairāk slēpot. Trondheimas laikā guvu
stimulu trenēties vairāk. Tieši šajā laikā sākās attīstība un rezultāti kļuva
labāki.
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Alternatīvie treniņi

– Junioru vecumā trenējos 8–9 stundas nedēļā, reizēm 10–12.
Pieaugušo grupā trenējos starp 12–15 h, maksimums 20 h nedēļā, bet
tad lielā daļā treniņu iekļauj slēpošanu vai kādu citu alternatīvo treniņu,
piemēram, velo. Taču jūtu, ka junioru vecumā kvalitāte bija labāka
nekā tagad. Dažādām vidēm ir dažāda filozofija. Reizēm ir grūti
pieskaņot savu treniņu kluba treniņam. Divas reizes mēģinu trenēties ar
klubu, 1–2 reizes ar kādu citu, pārējais ir individuāls treniņš.
– Skriešana ūdenī un velo treniņš traumu gadījumā man ir bijis kā
barjeru laušana. Sākumā tas bija garlaicīgi, bet pēc tam pieradu, guvu
stimulu no treniņa un pamanīju, ka tas deva labumu – kļuvu stiprāks.
– Sacensību sezonā ar svarīgām sacensībām nedēļa var būt šāda:

Pirmdiena

mierīgs skrējiens pa takām

Otrdiena

pusotra stunda mērena ātruma treniņš apvidū

Trešdiena

1 h orientēšanās tehnika

Ceturtdiena intervāla treniņi, ''divminūtnieki" vai arī ''70–20"

Modeļtreniņi

Piektdiena

atpūta

Sestdiena

30 min mierīgs skrējiens

Svētdiena

sacensības

– Sacensību periodā man nav alternatīvo treniņu. Orientēšanās treniņi
prasa, lai tie būtu līdzīgi sacensībām, kas tuvojas, vai arī manam
sezonas galvenajam mērķim. Es mēģinu veikt daudz modeļtreniņu.
Pētu vecās kartes un distances uzbūvi, kas ir līdzīgas sacensību
apvidum. Izpētu savus psiholoģiskos fragmentus, tehniku un taktiku,
orientēšanās tehnika nosaka ātrumu, kā man jāspēj apstāties
neskaidrību gadījumā, ja vajadzīgs, jānorauj „rokas bremze”.
– Sacensību laikā distances beigās varu būt nedaudz pasīvs, bet tajā
pašā laikā beigās kļūdos reti. Taču distanci sāku spēcīgāk nekā citi.

Paņem kontrolpunktus
pa vienam

– Mana taktika ir paņemt kontrolpunktus pa vienam, es reti skatos uz
visu distanci un domāju, ka beigās tā būs smaga. Kents Ulsons (Kent
Olsson) teica: „Sāc spēcīgi no sākuma, un, ja iet labi, būs spēks tā
turpināt līdz finišam.” Ja iespējams, mēģinu izplānot ceļa izvēli uz
nākamo kontrolpunktu, bet tas nav jādara par katru cenu. Es labāk
atvēlu papildu 10 sekundes pie katra kontrolpunkta.
Orientēšanās tehnika. Idejas treniņiem?

Kartes izjūta

– Orientēšanās vidusskolā orientēšanās tehnika man šķita neticami
jautra. Vairākums mani uzskatīja par nedaudz jocīgu, jo daudz
nodarbojos ar tehnikas treniņiem. Es varēju doties ārā viens pats, lai
skrietu detalizētā apvidū un sajustu it kā saspēli starp apvidus formām
un kartes attēlu. Iemācījos saprast augstumlīknes un kartes sakarību ar
realitāti. Kartes izjūta man kļuva par smalku instrumentu.

Sacensību ātrums

– Junioru vecumā bieži skrēju daļējās metodes treniņus, piemēram,
kontrolpunktu vākšanu. Tagad skrienu pārsvarā lielāko daļu vai pilnu
distanci, labprāt vecas Zviedrijas čempionāta, Norvēģijas čempionāta
testa distances. Ja skrienu visu distanci, tas notiek sacensību ātrumā.
Citus orientēšanās treniņus varu skriet lēnākā tempā.

32

Visi ceļi ved uz Romu

Es sev uzticos

Psiholoģiskā sagatavotība. Idejas treniņiem?
– Es esmu mierīgs un sacensībām koncentrējos gan darbā, gan mežā.
Šķiet, ka man izdodas tikt galā ar stresu, kad ir pienākusi sacensību
diena. Tad nepavisam neesmu nervozs, bet iepriekšējā vakarā, kad jāiet
gulēt (it sevišķi pirms stafetēm), man ir grūti atslābināties. Kad
piedalos sacensībās, ļauju sev uzticēties, uzskatu, ka man ir milzīga
pašpārliecinātība. Es esmu disciplinēts; līdzko neesmu drošs, apstājos.
– Pagājušajā gadā biju labākais. Šogad tā mazā dzirkstele, kas
nepieciešama, lai būtu labākais, ir nedaudz pazudusi. Šķiet, man vajag
radīt jaunus mērķus, uz ko tiekties, citādi man zūd tā izšķirošā
motivācija.

+, 0, -

– Es reģistrēju visas savas sacensības. Ar +, 0, – es atzīmēju dažādas
lietas, kas ietekmē manu sacensību rezultātu. Harmonija pirms
sacensībām, haoss skolā, nervozi braucieni uz sacensībām vai arī – viss
funkcionē labi, tad ir iespējams svarīgākais faktors, kas ietekmē
rezultātu. Motivācija un fiziskā forma arī ir svarīgas, lai uz sacensībām
ierastos noskaņojies.
Labākais treniņš?
– Skriet ātri un nogurt ir stimuls, piemēram, intervāla treniņā. Kad
nedēļas vidū pirms svarīgām sacensībām orientēšanās ātruma treniņš
veicas viegli, manī rodas milzīga pašpārliecinātība par gaidāmām
sacensībām.
Piecas īpašības, kas tevi padara par augstas klases orientieristu?
– Spītīgs. Ja es kaut kur iesaistos, tad gribu to paveikt līdz galam. Esmu
pārtraucis tikai divas sacensības: garo distanci Zviedrijas čempionātā
karstuma dēļ un nakts orientēšanās sacensības, jo izdega lampa.

Spītīgs;
Sistemātisks;
Precīzs;
Prieks;
Pašpaļāvība

– Sistemātisks. Es labi māku noteikt prioritātes un plānot savu darba un
treniņu laiku. Esmu sistemātisks, kombinējot darbu un orientēšanās
sacensības, lai pirms mača saliktu visu pa vietām. Bet tieši ar treniņiem
esmu visvairāk sistemātisks un precīzs.
– Precīzs. Vislabāk man veicas naktī. Iespējams, reizēm varu būt pārāk
precīzs, tad kļūstu uzmanīgs un varbūt pārāk pasīvs.
– Prieks. Orientēšanās ir jautrs sporta veids. Prieks ir viens no
svarīgākajiem, lai cilvēkam veiktos gan darbā, gan sportā.
– Pašpaļāvība. Es atļaujos sev uzticēties, daru to, kam ticu galvenokārt
orientēšanās sacensībās.
Padomi treneriem?
- Rogers Glennefors (Roger
Glännefors) orientēšanās vidusskolā
man nozīmēja daudz. No viņa
iemācījos orientēšanās tehniku un
pareizi trenēties. IK Hakarpspojkarna
Jorana Ēlunda (Göran Öhlund) vadībā
man ir bijusi ļoti svarīga. Tas, ka man
bija iespēja uzņemties atbildību
izšķirošā brīdī un būt kluba zvaigznei,
deva pašpaļāvību un it sevišķi spēju
būt labākajam vajadzīgajā laikā.

Jūhans Ivarsons PČ 1997. gadā

Foto: Bildbyrån

– Trenerim jābūt labam cilvēku
pazinējam, dzirdīgam, jo cilvēki ir
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Cilvēku pazinējs

Jāsāk ar sportistu

Uzdrošinies apstāties

Dari, cik vari

atšķirīgi. Reizēm būtu gribējies, lai pret mani treneris būtu skarbāks.
Man labāks izteiciens ir „nu tagad tev jāsavācas”, nevis „mēģini skriet
pareizi”. Kaut gan tā ir balansēšana uz naža asmens.
– Labs treneris sāk ar sportistu, diskutē ar viņu, kā viņš to vēlas.
Attiecības ir ļoti svarīgas. Labas attiecības sportistā rada drošību. Tas
ir līdzsvars starp klausīšanos un svarīgu padomu došanu. Taču
atklājoties ir jābūt profesionālim, jāspēj atšķirt lieta un persona.
.
Padomi mērķtiecīgiem junioriem?
– Uzdrošinies mežā apstāties! Liec lietā taktiku, kā to daru es un Kents
Ulsons: apstājies uzreiz, kad neesi drošs. Ir jāiemācās orientēties tajā
ātrumā, kurā skrien sacensībās. Piemēro ātrumu orientēšanās spējām,
nevis otrādi. 1994.–1996. gadam noskrēju laikam desmit sacensības
gadā, kur kļūdās man bija mazāk nekā puse minūšu.
– Lai kā agrāk ir gadījies, lai kā bijis ar traumām, vai treniņā ir gājis labi
vai ne, – dari, cik vari, kad nostājies uz starta līnijas. Tas, kas reiz bijis,
ir aizmirsts.
– 1986. gadā nonācu krustcelēs. Es uzvarēju O-Ringen un kopumā biju
aizvadījis labu sezonu. Kļuvu nedaudz šaubīgs un darīju to, ko pats īsti
negribēju. Uzreiz pēc O-Ringen, lai arī būtu bijis jāpaliek mājās,
skrēju Jētalandes meistarsacīkstēs. Ziemeļvalstu testa sacensībās
nākamajā nedēļas nogalē man veicās slikti, tieši tāpat kā nedēļu vēlāk.
Tad nolēmu, ka tas nav labi. Bija labāk nepārtraukti katrās sacensībās
būt 5. vietā un labi noskriet distanci nekā uzvarēt vienas sacensības un
pēc tam 4–5 sacensībās skriet slikti. Mana taktika bija:
– Pie kontrolpunkta, pirms skriet tālāk uz nākamo, apstāšos un domāšu
savu mantru. Par manu mantru kļuva Mike Vēlins. Viņš bija labākais
orientēšanās tehnikā, ko tajā laikā pazinu. Pie katra kontrolpunkta es
domāju Mike Velīns un manas domas nofiksējās pareizam
uzdevumam, lai veiksmīgi orientētos. Tas man bija pagriezienpunkts,
kā distanču laikā tikt galā ar orientēšanās tehniku.

Motivācija nāk no
iekšpuses

– Motivācija dod spēju koncentrēties. Mana motivācija ir noskriet
perfekti. Tas ir tas, kas atmaksājas ilgākā laikā. Bet vajadzētu tik un tā
būt apmierinātam, ja distance veikta labi. Manā perfektajā distancē ir
noteikts skaits apstāšanās momentu, ko es sev ļauju. Orientēšanās
tehnika visu laiku nosaka ātrumu. Kad sāku domāt, ka varētu skriet
ātrāk vai ka šeit man jāpacīnās, tad pazūd fokusēšanās no nozīmīgā
(orientēšanās tehnika) uz vairāk nenozīmīgo (fizisko). Var manīt, ka
ātrums ir pietiekami liels un ka orientēšanās strādā. Ja ātrums ir pārāk
lēns, tad lai tas nāk pēc trim nedēļām, trim mēnešiem, trim gadiem.
Tehnika vienmēr ir pa priekšu ātrumam.
– Mācies no citiem. Lasi orientēšanās literatūru, kas pieejama. Es
vairākas reizes pieminēju Kentu Ulsonu. Viņa un, piemēram, Kristera
Rolfa (Christer Rolf) (agrākā Johansona (Johansson)) un Maritas
Skogumas grāmatā ir daudz zelta graudu, kurus vajag zināt.
Vai tu vēlētos izmainīt kaut ko, ko esi nožēlojis?

Mācies no citiem

– Viena lieta, ko, šķiet, esmu darījis labi, ir, ka esmu nedaudz ceļojis
apkārt: Smolande, Gēteborga, Trondheima un Oslo. Pateicoties
dažādām treniņu vidēm, gan apvidus, gan draugu ziņā esmu ieguvis
milzīgu pieredzi.

Nedaudz vairāk nodošanās

– Es vēlētos, kaut vairāk būtu nodevies orientēšanās sportam studiju
gados, lai junioru vecumā būtu mērķtiecīgāks ar treniņiem, vairāk
papūlētos un mērķētu augstāk.
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Gunilla Svērda
(Gunilla Svärd)
Kāds tev kā junioram bija skats par
nākotni pieaugušo grupā?
– Junioru vecumā mērķēju uz tādām
lielajām junioru sacensībām kā Pasaules
junioru čempionāts, Ziemeļvalstu
čempionāts, kā arī startēt tur, cik labi
vien var. 1989. gada PČ Zviedrijā es
sapratu, ka gribu būt labākā, bet tikai
vienu gadu vēlāk, kad man bija 20 gadi,
sāku domāt, ka esmu tam gatava.

Gunilla Svērda, Pasaules parku
tūre

– Vīzija būt labākajai pasaulē pielavījās
lēnām junioru vecumā, iespējams,
pateicoties tam, ka tad veicās labi. Tas,
kas mani stiprināja un deva ticību
sasniegt pašu virsotni, bija, to skaitā
Marlēnas Jansones (Marlen Jansson),
piedalīšanās 1991. gada PČ, pieaugušo
nometne 1992. gadā, uzvara O-Ringen
un daļēja uzvara Pasaules kausā tajā
pašā gadā.

Vīzija būt labākai
pasaulē
Foto: Bildbyrån

Kāda bija tava treniņprogramma pirms pieaugušo grupas?

Spēcīga, pateicoties
alternatīvajiem treniņiem

– Pēdējos junioru gadus mācījos orientēšanās augstskolā
Falunā/Borlengē un ziemas periodā man bija diezgan daudz problēmu
ar traumām. Bet, pateicoties alternatīvajiem treniņiem, treneru un
rehabilitācijas pieejamībai, saņēmu daudz palīdzības ar
„pašārstēšanos”. Tajā laikā kļuvu stipra, galvenokārt fiziski, bet arī
mana pašpaļāvība stiprinājās un attīstījās. Slēpošana, kalnu
riteņbraukšana, skriešana ūdenī, peldēšana un vispārīgi spēka treniņi
kļuva par manu treniņu daļu. Mans ķermenis kļuva krietni spēcīgāks,
un, lai gan traumas bija diezgan ilgu laiku, nejutu, ka būtu zaudējusi
kaut kādas spējas, drīzāk otrādi.
– Vienmēr esmu bijusi sacensību cilvēks, un es neciešu, ka zaudēju.
Uzskatu, ka salīdzināt sevi ar citiem, ir dzinulis un sasprindzinājums.
Junioru vecumā es pat treniņā sacentos, bet tagad esmu tikusi no tā vaļā.
Orientēšanās sacensības redzu kā jautru un lielu izaicinājumu, un es
labi jūtos ar to, kas atrodas apkārt, – ar draugiem un sabiedrību.
Kā tu apvienoji mācības un darbu ar treniņiem un sacensībām?

Sacensību cilvēks

– Lai varētu apvienot mācības ar treniņiem, es izraudzījos Strengnēses
orientēšanās vidusskolu. Tas laiks, kad es vēlējos daudz trenēties, bet
arī gūt labas atzīmes, bija apgrūtinošs (kaut gan ļoti jautrs). Šajā laikā
orientēšanās man bija pirmajā vietā, bet ziemas periodā joprojām
nodarbojos ar florbolu. Es, iespējams, būtu varējusi dabūt labākas
atzīmes, bet tik un tā iestājos pedagoģijas fakultātē, kā biju vēlējusies.
Pamatskolas izglītība nebija apgrūtinoša, tad man bija perfekti treniņu
apstākļi. Man bija arī labi mācību biedri, ar kuriem visu laiku bija jautri.
Tieši kopā ar vieglatlēti Mariju iemācījos izmantot laiku un būt
efektīvāka. Mēs kombinējām mācīšanos ar treniņiem un ēst
gatavošanu, mums kopā bija jautri. Vēlāk es pirmo reiz sapratu, ka viņa
bija ļoti svarīga man un manai nodarbei. Mēs daudz palīdzējām viena
otrai.
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Liels atbalsts no direktora

– 1993. gadā pabeidzu studijas un pārcēlos uz Upsalu pie sava
dzīvesbiedra. Pusgadu mans pirmais darbs bija skolotāja aizvietotāja.
Pēc tam dabūju pusslodzi darba, kuru varēju perfekti apvienot ar
smagiem treniņiem. Pēc gada Upsalas Stēnhagenas rajonā kļuvu par
sestās un astotās klases skolotāju ar ¾ darba slodzi. Ieguvu vairāk vai
mazāk brīnišķīgu situāciju: pirmdienās strādāt sāku pusdienlaikā, pilna
slodze no otrdienas līdz ceturtdienai, piektdiena brīva. Es arī esmu
saņēmusi neticamu atbalstu no direktora un kolēģiem. Skola ir dāvana.
Gan skolotāji, gan skolēni priecājas kopā ar mani un patiesi novērtē, ja
man veicas. Tā ir brīnišķīga sajūta, kad, atgriežoties ar uzvaru pasaules
kausā, skolēni paši ir izdomājuši un pārsteidz mani ar torti.
Fiziskā sagatavotība. Idejas treniņiem?
– Bāzes periodā (ziemā un vasarā) trenēju apjomu. Es mēģinu daudz
slēpot, bieži braucu ar riteni un diezgan daudz veicu spēka treniņus. Arī
šķēršļu josla, vingrošana un skriešana ūdenī ir parastie treniņi.
Intensitātei šajā laikā nav daudz vietas, bet, kad skrienu, tas pēc
iespējas vairāk notiek mežā, un tas ir vai nu īsi un ātri, vai arī lēni un ilgi.
Neviena skrējiena vienu stundu un pa pusei ātrā tempā. Es bieži
apvienoju dažādas treniņmetodes, un tādi treniņi var izskatīties šādi:
·

1 h spēka treniņš, 1 h skriešana ūdenī

·

velo- skriešana- velo (45+45+45=2 h un 15 min)

·

velo- spēka treniņš- peldēšana

·

velo- stepa trenažieris- airēšanas trenažieris (treniņš zālē)

– Šajā ziemā es mēģināšu dažadas slodzes treniņus ar riteni un spēku
vingrinājumus pēc tam. Trenēties kopā ar citiem cilvēkiem un
pamēģināt kaut ko jaunu ir dzinulis.
Darba pienākumi
dabīgi veido treniņu
ritmiskumu

– Lielākā daļa bāzes perioda treniņu (ziemā un vasarā) ir 2 h un reizēm
vairāk. Šo nedēļu laikā treniņu apjoms ir 12–15 stundu, reizēm līdz pat
17 stundām un gandrīz nekad mazāk par 10 stundām. Treniņu laiks ir
pieaudzis pakāpeniski no junioru vecuma līdz šodienai. Treniņi ir
ritmiski un pārdomāti atkarībā no darba slodzes. Daudz darba rada
nekvalitatīvu treniņnedēļu.
– Sacensību sezonā svarīgās sacensības nosaka manu treniņplānu.
Gatavojoties 1997. gada PČ Norvēģijā, es izmēģināju iegūt fizisko
formu maksimāli labu uz izlases pavasara testa sacensībām. Metode
strādāja labi, un pirms PČ rīkojos tieši tāpat. Septiņas nedēļas pirms
svarīgajām sacensībām samazināju treniņu apjomu no 10 h uz 5–6 h
nedēļā, vienlaicīgi arī palielinot intensitāti. Treniņos vairāk bija
skriešana, un tajā pašā laikā saglabāju spēku, ko biju ieguvusi bāzes
periodā. Atjaunošanās treniņus parasti veicu ar velo vai skriešanu
ūdenī. Gadu gaitā esmu iemācījusies ieklausīties savā ķermenī, tā ka
man nav bail iekļaut vienu papildu atpūtas dienu, ja jūtos pārgurusi.
Orientēšanās tehnika. Idejas treniņam?

Kartes izjūta
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– Orientēšanas vidusskolas laikā Strengnēsā apguvu pamatus kartes
izjūtai, kas man ir šodien. Trīs reizes nedēļā trenēju kādu noteikta
veida tehniku. Šodien no tā gūstu lielu labumu. Man ir viegli ielasīties,
viegli pārvērst apvidu kartē un otrādi. Tagad gandrīz nemaz vairs
netrenēju orientēšanās tehniku ziemā. Pavasarī iekļauju nedēļu ilgu
tehnikas treniņnometni, lai atrastu vieglu soli un izjūtu.
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Stresa pārvarēšanas treniņi

– Sacensību sezonā, lai būtu motivēta sacensībām, nedēļā nav vairāk
kā viens orientēšanās tehnikas treniņš. Tie tehnikas treniņi, ko es
iekļauju, ir stresa pārvarēšanas treniņi, stafešu treniņi vai arī daļa
distances lielā ātrumā. To daru, lai iemācītos saglabāt mieru un
sistemātiku arī lielā ātrumā un apgrūtinošās situācijās.
Psiholoģiskā sagatavotība. Idejas
treniņiem?
– Es nekad neesmu veikusi īpaši plānotu
psiholoģisko treniņu. Tas man ir veidojies
dabiski. 15 gadu vecumā mēģināju
atslābināšanās treniņus, bet tad tas šķita
muļķīgi. Acīmredzot es tam nebiju
nobriedusi. Vēlāk iemācījos muskuļu
atslābināšanu, tas nozīmē, ka man ir
vieglāk aizmigt, esmu mierīgāka pirms
sacensībām u. tml.

Gunilla Svērda, klasiskā distance,
Ziemeļvalstu čempionāts 1997. gads

Foto: Tommy Nyhlen

Panākumu analīze

Harmonija dod
motivāciju, kas rada
koncentrēšanos

– Mans psiholoģiskais treniņš sastāv no tā,
ka daudz pētu kartes un rakstu par visām
sacensībām, kur piedalos. Mana mamma
pirmos divus gadus rakstīja un ielīmēja
izgrieztus avīžrakstu fragmentus. Pēc tam
pati rakstīju garus romānus, kas pārsvarā
bija par visu, kas notika sacensībās un ap
tām.

Tur varēja būt rakstīts: „Man negāja labi, jo uz starta es ieraudzīju
Viņu.” Pats skrējiens nebija tik svarīgs. Gadu gaitā esmu sākusi rakstīt
komentārus, kā jutos pirms starta, kā veicu distanci, kur skrēju labi, kur
kļūdījos. Es esmu sākusi uzdot tādus jautājumus kā – „kāpēc
kļūdījos?”, „vai varu darīt citādāk?”
– Es rakstu arī par visiem sacensību braucieniem, kādas bija izjūtas, kā
sagatavojos un kā noskaņojos. Šajos sacensību stāstos un analīzēs
svarīgi ir, tas ka esmu kļuvusi sistemātiskāka un taktiskāka domāšanā
un sapratusi, ka esmu iemācījusies sajust sevi. Es esmu iemācījusies,
kas man jādara, lai dabūto to pareizo sajūtu. Ja es sajūtu harmoniju, tad
man ir vieglāk būt motivētai, kas savukārt liek man koncentrēties. Man
šie trīs faktori darbojas kopā. Tad domāju par orientēšanos un savu
uzdevumu. Distances laikā ļauju orientēšanās spējām vadīt manu
ātrumu. Sacensību rangs arī paaugstina koncentrēšanos. Jo spēcīgāka
konkurence un svarīgākas sacensības, jo vairāk motivēta kļūstu, jo
vairāk es to vēlos.
Piecas īpašības, kas tevi padara par augstas klases orientieristu?
·
·
·
·

·

Spēcīga skrējēja, galvenokārt mežā.
Mērķtiecīga. Neko neatstāju nejaušības rokās.
Rūpīga. Plānoju visu – darbu un sagatavošanos sacensībām.
Labi jūtos orientējoties un dzīvoju jautru dzīvi. Katras
sacensības uztveru kā izaicinājumu un vēlmi sasniegt rezultātu.
Es saņemu lielu iekšēju gandarījumu, kad man sanāk, jo īpaši ar
citiem. Katrās svarīgās sacensībās meklēju perfekto skrējienu.
Stiprs gribasspēks. Es sev ticu un nekad nepadodos.

Labākais treniņš?
– Man treniņi ir piedzīvojums un sajūtu harmonija. Garais treniņš uz
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Treniņi ir piedzīvojums

slēpēm mirdzošā saulē un mīnus 5 grādi vai arī skrējiens fjellos no
vienas virsotnes uz otru ir bauda gan ķermenim, gan garam. Tad jūtu ar
visām maņām. Ātruma treniņi, piemēram, intervāli, kas pēc tam dod
nogurumu ķermenī, sniedz man labsajūtu, ka esmu atdevusi spēku.
Padomi treneriem?

Radi harmoniju un drošību

– Sadzirdi pret trenējamo audzēkni, esi klausītājs, ļauj viņam pašam
runāt. Skaties, kā audzēknis jūtas, ļauj viņam būt pašam. Panāc, lai
indivīds domā pats. Radi komandā pozitīvu atmosfēru. Parūpējies, lai
būtu jautri, lai būtu smiekli. Radi audzēknī harmoniju un drošību. Der
arī paslavēt. Ja kāds ir labs, reizē viņam vajag to dzirdēt.
Cik svarīgi ir, lai būtu kāds, ar ko parunāties?

Trenera jautājumi

– Es saņemu un esmu daudz saņēmusi atbalstu no sava dzīvesbiedra
Stēfana. Viņš man liek domāt pašai. Es parādu, ko esmu izdomājusi, un
viņš to komentē ar jautājumiem – „kāpēc?, kādā veidā?, kā?” utt. Es
esmu iedomājusies vienu variantu, bet viņš man parāda, ka ir citi
risinājumi. Viņš man iemācījis domāt pozitīvi, ir iemācījis zaudēt. Viņš
ir liels klausītājs un saprot mani vislabāk.
– Pēc 1993. gada PČ testa sacensībām biju nedzirdēti vīlusies, es netiku
uz PČ. Stēfans uz šo atlasi skatījās vairāk objektīvi, viņš to redzēja no
cita skatpunkta un nenostājās manā pusē. Pateicoties viņam, manī radās
cits skats uz atlasi, spēju to pieņemt un sāku strādāt atkal.

Tas ir atkarīgs no manis

– Es diezgan bieži negribu sevi vainot, bet Stēfans man ir iemācījis, ka
lielākā daļa kļūdu atkarīga no pašas, nevis no kādiem citiem ārējiem
faktoriem. Kombinācija ir laba. Daļai es rodu attaisnojumu, kas veicina
to, ka sev ticu, kamēr Stēfans liek man atzīt, ka es varu un man
vajadzētu uzlabot dažas lietas.
Padomi mērķtiecīgiem junioriem?

Maritas puzle

– Maritas Skogumas puzle ir likusi man aizdomāties. Puzle simbolizē
tavas trenēšanās veselumu. Padomā, kuri tās gabaliņi trūkst tavā puzlē.
Koncentrējies uz to, kas jādara! Iemācies pazīt sevi un savu ķermeni.
Kā tu reaģē dažādās situācijās? Ieklausies dažādos cilvēkos un lektoros
un lasi grāmatas. Paņem to, kas der tieši tev. Tu nevari atdarināt citus,
bet tev ir jādara tas, kas pašam šķiet labākais. Lai tev ir jautri orientēties
un sasniegt savus mērķus!
Vai tu vēlētos izmainīt to, ko esi nožēlojusi?

Es esmu apmierināta ar
savas karjeras attīstību
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– Nē, es būtu gribējusi dažas lietas izdarīt agrāk vai citādi, bet ir sajūta,
ka man kļūdas ir bijušas vajadzīgas, lai nobriestu elites sportista
karjerai. Orientēšanos vienmēr esmu vērtējusi augstu un esmu
apmierināta, kā ir izveidojusies mana karjera.

No bērna
līdz
pieaugušajiem
Šajā nodaļā mēs sākam ar bērnu un
viņa attīstību. Lai arī treneris strādā ar
jauniešiem un pieaugušiem
orientieristiem, ir svarīgi zināt
attīstību jau no sākuma. Atšķirība
attīstībā starp diviem indivīdiem var
būt pat līdz lielam vecumam. Svarīgas
atšķirības attīstībā pastāv arī starp
meitenēm un zēniem. Ir svarīgi to
pazīt un ņemt vērā, kad tiek plānotas
un norit kluba aktivitātes.

Jo vecāks kļūst, jo lēnāka
attīstība

Kopš brīža, kad sievietē tiek
apaugļota olšūna, notiek milzīga
attīstība. Pēc 40 nedēļām cilvēks ir
gatavs pats sevi uzturēt pie dzīvības.
Attīstība notiek milzīgā ātrumā.
Dzīves sākumā tā norit ļoti ātri,
Foto: Keith Samuelson
reizēm varam manīt bērna attīstību
dienu no dienas. Tas, ko redzam, ir galvenokārt fiziskā un motorā
attīstība, bet mēs arī pamanām, kā bērns attīstās psihiski un garīgi. Jo
vecāks kļūst cilvēks, jo lēnāks ir attīstības temps. Vienlaicīgi ar bērna
attīstību pieaug izglītošanās un spējas pārvērst sajūtas pieredzē.
Cilvēka attīstību var iedalīt trīs daļās: fiziskā, psihiskā un sociālā
attīstība. Šeit mēs mēģināsim aprakstīt vispārīgos terminos šīs
atšķirīgās daļas un to dažādās fāzes no jaundzimušā līdz pieaugušajam.

Fiziskā attīstība
motorika
koordinācija
garums
svars
spēks
fiziskā sagatavotība

Attīstība
Psihiskā attīstība
es
pieredze
konkrētais

Sociālā attīstība
drošība
spēles ar citiem
grupa
„labākais draugs”
grupas vienotība
identitātes

abstraktais
brīvība
noteikumi
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Fiziskā attīstība

Atšķirība nobriešanā

Pārāk agrs treniņš var
būt vējā izsviests

Temps, kādā bērns aug un attīstās, lielā mērā ir iedzimtības noteikts, un
tāpēc tas ir individuāls un unikāls katram atsevišķi. Augšanas ātrums
atšķiras arī dažādos vecuma periodos un pat atšķirīgās ķermeņa daļās.
Diviem bērniem vajag dažādu laiku, lai izietu cauri vienai un tai pašai
attīstības fāzei. Ir divi periodi, kad augšana notiek strauji. Tie ir pirmie
divi dzīves gadi un pubertāte. Taču ir diezgan viegli noteikt attīstības
kārtību. Divus vienaudžus nekad nevajadzētu vērtēt un pret viņiem
izturēties, skatoties tikai uz vecumu. Tu nevari gribēt un tev nevar būt
vienas un tās pašas cerības un prasības pret diviem vienaudžiem, tāpēc
ka, piemēram, starp diviem divpadsmitgadniekiem brieduma fāze var
atšķirties pat līdz pieciem gadiem. Vecums, kad meitene pieaug
visvairāk, ir starp 9,5 gadiem līdz vairāk nekā 15 gadiem. Zēniem
atbilstošie vecumi ir no 11 gadiem līdz pat 17 gadiem. Līdz ar bērna
augšanu visvairāk pasliktinās motorā sagatavotība. Tas atkarīgs no tā,
ka muskuļi un nervu sistēma, kas vada signālus uz muskuļiem, netiek
līdzi attīstībai. Bērni kļūst „neveikli”, un viņiem ir ievērojami grūtāk
kontrolēt visas ķermeņa daļas, jo īpaši ārējās.
Motorā attīstība ir smadzeņu un nervu sistēmas attīstība, t. i., kā bērna
kustības attīstās un pielāgojas dažādām situācijām. Motorā attīstība
tāpat kā augšanas temps ir atkarīga no iedzimtības, un tas nozīmē, ka
katrs indivīds attīstīsies sev raksturīgā tempā. Tātad vide, vecāki un
treneris var tikai minimāli ietekmēt attīstību. Ir viegli sajaukt motoro
attīstību un motoro gatavību, t. i., spējas veikt kustību. Atšķirībā no
motorās attīstības motoro gatavību var ietekmēt ar treniņiem. Kad
bērns spēj staigāt, tad ar vingrināšanos viņš var iemācīties staigāt labāk.
Pārāk agri uzsākts treniņš nekad nedod vēlamos rezultātus. Tāpēc
bērnu un jauniešu treneriem ir svarīgi pazīt motoro attīstību, lai varētu
laicīgi ieviest pareizus treniņus ar atbilstošiem vingrinājumiem. Ja
bērns tomēr par spīti nepārtrauktiem mēģinājumiem negūst nekādus
panākumus konkrētajā vingrinājumā, turpināt ir bezjēdzīgi. Labāk ir
pagaidīt, kamēr indivīds nobriest, un tad trenēt kustības.

Psihiskā un sociālā attīstība
Psihiskā un sociālā attīstība lielā mērā ir atkarīga no vides, kurā bērns
dzīvo. Tāpēc vēl jo grūtāk noteikt konkrētu vecumu. Tāpēc arī šeit ir
diezgan lielas atšķirības starp dažādiem indivīdiem. Protams, ir svarīgi,
ka treneris ir informēts par šādām atšķirībām un var ņemt vērā visas
iespējas, kad tiek plānotas kluba aktivitātes. Psihisko attīstību var
iedalīt trīs daļās:
· intelektuālā attīstība;
· emocionālā attīstība;
· personības attīstība.

Foto: Keith Samuelson
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Ar intelektuālo attīstību saistīta domāšana.
Šo procesu raksturo valodas attīstība,
palielinātas atmiņas spējas, sajūtu un
loģiskas spriešanas spēju attīstība.
Vispirms attīstās konkrētu jēdzienu
apstrāde un tad spēja saprast abstrakto.
Pamazām bērns ar atmiņas, priekšstatu,
jēdzienu veidošanu, valodas lietošanu un
abstrakto domāšanu labāk kontrolē un
izturas apkārtnē. Valodai ir primāra un
svarīga loma. Bērna zināšanas paplašinās,
līdzko viņš iemācās pārvaldīt valodu.

No bērna līdz pieaugušajiem
Cita attīstības daļa ir emocionālā. Tā sākas, kad piedzimst bērns, un
turpinās visu dzīvi. Emocijas rodas uz agrāk piedzīvotā. Kad bērns
reaģē negaidīti vai neaptverami, piemēram, treniņa laikā, nav runa tikai
par tobrīd notiekošo procesu, ko bērns jūt. Viņš var būt sevī sakrājis
kaudzi izjūtu, un tad nenozīmīga lieta var būt tā, kas izraisa reakciju.
Izsalkušiem un nogurušiem bērniem ir zems iecietības līmenis, un bieži
viņi, sastopoties ar aizvainojumu un vilšanos, reaģē asi. Cilvēki izturas
atšķirīgi dažādās situācijās, tas atkarīgs no emocijām, kas rodas. Tas,
kas stafetēs, esot vadībā, atzīmējas nepareizi, var reaģēt, kļūstot
dusmīgs, padoties, uzvelt vainu citiem vai saņemties un mēģināt atkal.
Trenera uzdevums ir redzēt, kāda reakcija rodas un no kā tā ir atkarīga.
Trenera uzdevums ir atbalstīt un uzmundrināt, cik labi vien var.

Apkārtnes saspēle

Veids, kā mēs, cilvēki, reaģējam, rīkojamies un jūtamies, veido mūsu
personību. Personība attīstās no indivīda un apkārtnes saspēles. Svarīgi
šajā laikā ir iemācīties tikt galā ar savām emocijām. Ir labi, ka bērnam ir
iespēja izrādīt savas emocijas un neviena izjūta netiek apspiesta. Bērns
sevi apzinās un aptver. Saspēle ar apkārtni ir svarīgs faktors. Bērns, kas
sastop pieaugušos, kas ir taisnīgi, skaidri un prot novilkt robežas, to
uztvers kā drošību. Savukārt bērns, kas nejūt nekādas robežas, kļūst
nedrošs un apkārtni uztvers haotiski.
Bērna attīstība– gan fiziskā, gan psihiskā– nozīmē kļūt patstāvīgam, t.
i., pieaugušam. Zīdainis, lai izdzīvotu, ir pilnībā atkarīgs no mātes un
tēva. No šīs atkarības cilvēkam ir jāattīstās par patstāvīgu un drošu
indivīdu. Tas ir ilgs process. Bērniem jāļauj pašiem uzņemties
iniciatīva. Tie, kam tiek piedāvāti gatavi risinājumi un aktivitātes, laika
gaitā kļūs atkarīgi un pasīvi. Ir svarīgi, lai bērns jūt atbildību, vajag
nolikt viņus „pietiekami” grūtas izvēles priekšā, t. i., izdarīt izvēli un
pēc tam būt atbildīgam par savu rīcību.

Piemēro treniņus
katram indivīdam

Bieži ir grūti noteikt, vai bērna orientēšanās panākumi vai kādā citā
sporta veidā veiksme ir atkarīga no treniņiem, vai arī ir nobriedis
ķermenis. Bērnam visu laiku kustības jāmācās no jauna, tāpēc ka
ķermeņa attīstība prasa, lai kustības tagad tiktu veiktas citādi. Tā kā
dažādu indivīdu attīstībā ir liela variācija, tad trenerim ir gandrīz
neiespējams uzdevums realizēt un vadīt treniņu, kas der visiem.
Kāds domās, ka vingrinājums ir muļķīgi vienkāršs, kamēr citam tas
būs grūts.
Neliels ieskats bērnu un jauniešu attīstībā
Vecums: 2–6 gadi
Fiziskā attīstība: zēni un meitenes attīstās vienādā tempā. Viņi sāk
pārvaldīt „rupjo” motoriku. Viņi ir dzīvi un kustīgi.
Psihiskā attīstība: bērns ir egocentrisks. Viņš vienmēr izriet no
sevis paša. Bērnam ir grūti aptvert kopumu, ieviest jaunus iespaidus
savā pareizajā kontekstā. Viņš nemācās no kļūdām. Vienu un to
pašu kļūdu var izdarīt vairākas reizes.
Sociālā attīstība: bērns atklāj sevi – savu ķermeni, savas spējas un
gribu. Viņam ir savs Es un atklāj arī citus Es. Visvairāk patīk strādāt
vienam. Svarīga šajā vecumā ir drošība.
Vecums: 6–8 gadi
Fiziskā attīstība: nervu sistēma attīstās lēnāk. Pasliktināta kustību
koordinācija. Sešgadnieka reakcija ir trīs reizes ilgāka nekā
pieaugušajam.
turpinājums
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Psihiskā attīstība: joprojām ir vajadzīgi konkrēti piemēri, lai
atrisinātu problēmu vai saprastu instrukciju. Bērns sāk mācīties no
pieredzes.
Sociālā attīstība: sāk reaģēt sociāli. Labprāt meklē kontaktus ar
vienaudžiem. Pirmais mēģinājums tikt brīvam no vecākiem. Ar
bērnu ir vieglāk sarunāties un diskutēt. Spēle ir svarīgs sociālais
treniņš.
Vecums: 8–11 gadi
Fiziskā attīstība: mazs auguma un svara pieaugums. Nervu
sistēma steidzas pakaļ. Piemērots periods treniņiem ar dažādām
kustībām. Daudz koordinācijas treniņu. Nav nekādu atšķirību starp
zēniem un meitenēm.
Psihiskā attīstība: ja bērns nolemj par labu kādai alternatīvai, tad
viņš to dara neatkarīgi, vai tas der vai ne. Nepareizi izvēloties, bērns
var atgriezties un uztvert uzdevumu citādi, pieredze.
Sociālā attīstība: skola, citi pieaugušie un vienaudži arvien vairāk
ietekmē sociālo attīstību. Treneris šim vecumam ir ievērības
cienīga persona. Labprāt turas grupās, var būt vairāk dažādu grupu.
Elku nepieciešamība kļūst par ierastu lietu. Sāk saprast
noteikumus, bet eksistē tikai viens pareizi vai nepareizi.
Pieaugušie, kas dod pretējas norādes, viegli rada haosu.
Vecums: 11–13 gadi
Fiziskā attīstība: ātra auguma pieaugšana. Zināma kustīguma
pasliktināšanās. Aug asinsrites un limfātiskās sistēmas orgāni.
Vispārēja formas trenēšana. Nekādu atšķirību starp zēniem un
meitenēm.
Psihiskā attīstība: spēja abstrahēt paaugstinās. Bērns var domāt un
iemācīties citādā veidā. Palielinās vārdu krājums. Kļūst vieglāk
saprast vārdiskas instrukcijas un norādījumus. Bērns tiek galā ar
teorētisku diskutēšanu. Tomēr vienmēr jāpārliecinās, vai visi ir
sapratuši.
Sociālā attīstība: meitenēm tagad ir svarīgi, ka grupā ir „draugs”.
Ja viena beidz kādu darbību, tad to pārtrauc arī otra. Zēni vairāk
tiecas pēc rezultātiem. Tas dod grupā statusu.
Vecums: 13–15 gadi
Fiziskā attīstība: meitenes attīstās ātrāk nekā zēni un tiek relatīvi
tālāk spēka pieaugumā un koordinācijas spējās.
Psihiskā attīstība: meklē pieaugušā identitāti. Konflikti var
veicināt atsvešināšanos no vecākiem. Ir liela ietekme draugiem.
Saprot, ka noteikumi nozīmē gan tiesības, gan pienākumus. Uzdod
sev jautājumu, vai tam ir iemesls?
Sociālā attīstība: grupas kopība kļūst dziļāka un pati grupa
ciešāka. Visvairāk grupās iesaistās tie, kam ir slikts kontakts ar
ģimeni un skolu. Sākas citas atbrīvošanās. No vecāku puses ir
svarīgi izdarīt skaidru vērtējumu.
Vecums: 15–20 gadi
Fiziskā attīstība: cilvēka attīstība palēninās. Zēni pilnībā attīstās
turpinājums
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un sasniedz maksimālus spēkus nedaudz vēlāk kā meitenes. Zēni
tiek galā ar garākiem un smagākiem treniņiem. Kopumā līdzīgs
treniņš.
Psihiskā attīstība: līdz galam attīstījušies intelektuāli*.
Sociālā attīstība: tagad bieži rodas konflikti ar vecākiem un
pieaugušajiem. Šajā vecumā cilvēks nav ne bērns, ne pieaugušais.
Ja nevar atrast savu identitāti, viegli rodas haoss.
* Attīstība tomēr notiek, jo mēs nepārtraukti gūstam jaunu pieredzi – dzīves pieredzi. Taču
intelektuāli šajā periodā cilvēks ir līdz galam attīstījies.
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Sporta veida
analīze.
Orientēšanās

Elites orientierists ir
viens no vislabāk
trenētajiem izturības
sportistiem

Foto: Tommy Nyhen

Dabas šaha spēle („The Chess of nature”) jeb orientēšanās, kā to
patiesībā sauc, ir gan fiziski smags, gan tehniski grūts sporta veids gan
orientēšanās, gan skriešanas tehnikas ziņā. Bet, lai varētu izdarīt tos
kārtīgos šaha gājienus mežā, vajadzīgas arī smadzenes, kas strādā ar
pilnu jaudu. Orientēšanās ir komplekss sporta veids ar asu domāšanu
un fiziski smagu piepūli vienlaicīgi. Lai sasniegtu labus rezultātus,
ķermenim un prātam jābūt līdzsvarā.
Lai noskaidrotu, kas ir orientēšanās sporta mērķis, ir jāveic šī sporta
veida analīze gan vispārīgi, gan atsevišķi par sacensībām. Valsts izlasē
tiek strādāts visaptveroši – fiziskie, tehniskie, psiholoģiskie un sociālie
faktori ir nozīmīgi, lai sasniegtu augstu vispārīgu bāzi. Turklāt
tuvojošos sacensību mērķis, piemēram PČ, nosaka ikviena sportista
specifisko treniņu. Ja tas ir ziemeļu vai kontinentālais apvidus, ja ir
ātrāk skrienams nekā parasti, ja ir kalnains vai ja caurejamība ir
apgrūtināta, protams, tas ir nozīmīgi, veidojot treniņplānu tieši
noteiktai sezonai.
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Daži jautājumi, ko sev vajadzētu uzdot, ir – kas notiek starp startu un
finišu? Kas ir tas, ko es daru? Cik garu distanci es skrienu? Cik ātri
skrienu? Kāds ir reljefs? Kāda ir caurejamība? Cik daudz ir skriešanas
mežā un cik – attiecīgi pa takām? Kāda ir mana skriešanas tehnika?
Kādi muskuļi strādā, un kā tie strādā? Cik daudz sitienu minūtē izdara
mana sirds sacensību laikā? Cik daudz pienskābes ražo muskuļi? Kas
skriešanas laikā var traucēt koncentrēšanos? Kas sacensību laikā var
padarīt skrējēju nervozu? Kādas ir orientēšanās tehniskās grūtības
dažādos apvidos?

Priekšlikums sporta veida analīzei
Mūsdienās orientēšanās sastāv no dažādām disciplīnām: vidējā
distance, garā distance, pagarinātā distance, nakts orientēšanās un
stafetes. Skriešanas laiks attiecīgi katrai distancei veidojas atkarībā no
tā, kurā grupā tu skrien.
 Orientēšanās ir fiziskās sagatavotības treniņš. Orientēšanās

distances laikā tiek izmantots apmēram 90% no maksimāli
iespējamā uzņemtā skābekļa. Ogļhidrāti, glikogēns ir svarīgākie
enerģijas avoti darbam.
 Prasa daudz enerģijas. Skriešana ir ātrā tempā. Ātrums svārstās no

Prasa daudz enerģijas

4–10 min/km, bet atsevišķos gadījumos var būt pat mazāk par 3
min/km. Vīrieši skrien ātrāk nekā sievietes. Viegli skrienamā
apvidū ātruma starpība vīriešiem par labu ir tikai 10–20 s/km, bet, jo
kalnaināks un grūtāk skrienams apvidus, jo vairāk ātruma attiecībā
pret vīriešiem zaudē sievietes – 50–75 s/km.
 Borga skala 17–18. Pilnīgais spriedzes intensitātes līmenis

sacensību distances laikā attiecībā pret tā saucamo Borga skalu ir
17–18, t. i., ļoti intensīvs. Citiem vārdiem sakot, augsta ir arī
pienskābes koncentrācijas palielināšanās kāju muskulatūrā.
 Dažādi soļi. Apvidus ir vairāk vai mazāk kalnains, purvi ir reizēm

gan slapji, gan sausi, izcirtumi ir ar dažāda veida šķēršļiem, priežu
audzes mijas ar viršiem un melleņu krūmiem. Kad skrien mežā,
apvidus pamatne pārsvarā ir, 90–95%, mīksta. Tas nozīmē, ka viens
solis nav līdzīgs otram un skriešana kalnā ir relatīvi ilgu laiku,
salīdzinot ar stadiona skrējējiem.
 Cīņa vienatnē. Pamatā orientēšanās ir individuāls sporta veids.

Vienatnē esošais sportists pieņem visus lēmumus no starta līdz
finišam. Tas ir skrējējs, kas uzņemas atbildību par visu distanci.
 Ātri lēmumi. Nepārtraukti tiek pieņemti jaunu lēmumi: „Es esmu

šeit, es skriešu turp”. Kontakts ar karti, ar virzienu, rupjā un smalkā
orientēšanās. Ceļa izvēle skriet taisni vai apkārt, pagarināt vai
vienkāršot kontrolpunkta paņemšanu.
 Stress. Tu noķer kādu skrējēju, tevi pašu noķer, publika vai kameras

pie kontrolpunkta, iekšēja vēlme uzvarēt vai iekšējas bažas, ka tam
nepietiks spēka. Visu laiku ārēji vai iekšēji faktori, kas var novest
pie nepareiza lēmuma. Jo īpaši stafetēs un kopīgos startos vai arī
iedzīšanas startā, kur orientierists tiek nolikts „kurš kuru” situācijā
un dabū koncentrēties uzdevumam „konkurence”, ņemot vērā
iekšējos un ārējos faktorus.
Šis ir veids, kā mēģināt aprakstīt sporta veidu – orientēšanās. Pamēģini
aprakstīt savu orientēšanos, kur tu atrodies tieši šobrīd, un apraksti
prasības un spējas. Turklāt var padomāt arī par nākotnes orientēšanos.
Kā piecu, 10 un 20 gadu laikā attīstīsies kartes, distanču plānošana,
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Viens solis nav līdzīgs otram
Foto: Keith Samuelson

distances un sacensību formāti? Kāda tam ir nozīme, kā būtu jātrenējas,
lai labi startētu. Vai garā distance būs palikusi tāda kā šodien, vai arī
galvenās distances orientēšanās sportā būs vidējā un sprints? Vai
orientēšanās būs olimpiskais sporta veids, kāda veida orientēšanos TV
Starptautiskā Olimpiskā komiteja gribēs iekļaut olimpiskajā
programmā?
Neņemot vērā to, kā izskatās nākotne, sportists var paskatīties uz
mūsdienām reāli. Kā orientēšanās izskatās šodien, kas nepieciešams,
un kādas spējas man ir? Šie jautājumi ir vienkārši, bet atbildes var būt
grūti formulējamas. Taču tās ir svarīgas, veidojot treniņus, lai sasniegtu
savu mērķi.
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Orientēšanās
prasību
profils

Kad Jergena Mortensona ķermenis
un smadzenes optimāli sadarbojas,
viņš ir neuzveicams
Foto: Keith Samuelson

Doma kļūst par darbību. Viss, ko ikdienā domājam, kļūst par reakciju
ķermenī. Tā var būt emocionāla reakcija vai nervu impulss specifiskā
muskulī. Hormoni un nervu ceļi reaģē uz to, ko smadzenes sūta uz
ķermeni. Tāpēc ir dabiski saistīt kopā prātu ar ķermeni, kad tiek
apspriesti pētījuma rezultāti, darba uzdevumu risinājumi, attiecības
starp cilvēkiem vai sportā iespējas, kā gūt panākumus savā sporta
veidā.
Lai optimāli varētu trenēties, vispirms ir jāzina, kas sacensībās tiek
prasīts no orientierista. Ja grib veiksmīgi tikt galā ar distanci, skriet visu
orientēšanās distanci ar precizitāti „kā naglai pa galvu”, visi
kontrolpunkti vienkārši ir priekšā, it kā tu paklūpi aiz tiem. Tu plūsti, tu
esi maksimāls, viss vienkārši notiek, tu esi iekšā super burbulī. Kad tas
notiek, kaut kas ir noticis kā pirmais, un tā ir doma. Psiholoģisko
prasību profils ir šī doma vai vairākas domas. Kādi psiholoģiskie
faktori atrodas aiz pareizas uzvedības sacensībās?

Personība

Nozīmīgākais faktors ir paša personība, un tā ir izšķiroša spējā gūt
sasniegumus. Tātad cilvēka personība ir rezultāts tam, kas daļēji ir
iedzimts un daļēji līdz šim piedzīvots no visām vides ietekmēm. Šie
faktori kopā veido personību. Kad runa ir par orientēšanās sacensībām,
tad visnozīmīgākās psiholoģiskās funkcijas ir sevis aptveršana jeb
pašpārliecinātība, motivācija un koncentrēšanās spējas. Turklāt klāt
nāk arī spēja tikt galā ar stresu, regulēt nervozitāti, kontrolēt
sasprindzinājumu, spēju iejusties un attieksme.
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Psiholoģisko prasību profils
Kopā ar treneri, kluba vadītāju vai kādu citu, ar ko ir labas attiecības,
var, cik vien atklāti iespējams, mēģināt veikt doto prasību un domu
profilu. Šīs anketas ir, lai radītu pamatu sarunai starp sportistu un
treneri par to, kāds tu esi, kā tu domā un veic dažādas lietas. No tā tu kā
sportists vari gan saprast, kā tu darbojies sacensību laikā, gan vari
attīstīt un mainīt savus treniņus vai uzvedību.

Kvalitāte

Prasības (1–5)

Kapacitāte
Kā trenēt?
sportists Treneris

Pašpārliecinātība
Motivācija
Koncentrēšanās
Nostāja/attieksme
Pozitīvs
Stresa panesamība
Sasprindzinājuma kontrole
Iejušanās
Sistemātisks
Vīzija/sapņi
Mērķu izveide
Personīgā atbildība
Nodošanās
Prieks/vienotība
Harmonija
Jaunais domātājs
Komandas atmosfēra
Vispārēja domāšana

Domu profils
Domu profila mērķis ir radīt elites sportistā apziņu, ņemot vērā
faktorus, kam ir nozīme sacensību sasniegumos. Domu profils ir
izveidots valsts izlases vadībai, cenšoties palīdzēt katram indivīdam
attīstībā. Ar personīgām sarunām ir iespējams dabūt apstiprinājumu
savām stiprajām pusēm un izpratni vājākajām.

Stiprās un vājās puses
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Indivīda attīstībā darbojas princips apzināties-pieņemt-mainīt.
Aizpildot domu profilu, tu vari iegūt psiholoģiski apziņu, ka spēj gūt
sasniegumus. Pateicoties dialogam ar treneri, tu vari saprast, kāpēc esi
tāds, kāds esi, tas nozīmē, ka ir jāpieņem šābrīža situācija. Ja tiek galā ar
šiem diviem pirmajiem soļiem, tad ir relatīvi viegli atrast radošus un
konstruktīvus risinājumus, kā mainīt sevi un savus treniņus, lai kļūtu
par labāku sportistu.

Orientēšanās prasību profils
Uz jautājumiem vajadzētu atbildēt ātri un spontāni. Visbiežāk pirmā
doma ir tā pareizā. Tev arī vajadzētu attiecināt jautājumus uz tām
sacensībām, kuras tu uzskatīji par svarīgām un uz kurām tu trenējies.
Atbildi godīgi. Tikai tev ir labums no atbildēm.
Psiholoģiskā sacensību
kapacitāte

„Punktu profilā”, kas atrodas grāmatas pielikumos, tu savas atbildes
pārvērt atbilstošos punktos. Ar šo atbilžu palīdzību tu kopā ar treneri
vari radīt labu attēlu savai šābrīža psiholoģiskajai sacensību
kapacitātei. Zem katras iedaļas tu iegūsti gan kopējo perspektīvu, gan
atsevišķas variācijas uzvedībā vai savās izjūtās.
Dialogs trenerim ar sportistu, ņemot vērā atbildes, tādā veidā kļūst par
pedagoģisku instrumentu. Te var atrast uzvedību, kas jāpastiprina, un
uzvedību, ko vajadzētu mainīt. Attiecības, nostājas veidošana,
domāšana vai treniņi, pateicoties dialogam, var kļūt stiprāki un
attīstīties.
Šo anketu vajadzētu aizpildīt pēc katras sezonas. Tā parāda to, ko tu esi
darījis, un liek domāt par nākamajiem psiholoģiskajiem treniņiem.

Orientierista domu profils
Vienmēr

Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

1. Es pats sevi redzu vairāk kā zaudētāju nekā
uzvarētāju.
2. Ir sajūta, ka „kājas nenes”, lai gan neesmu
noguris.
3. Sacensību situācijā varu koncentrēties
rīkoties pareizi.
4. Es radu „psiholoģiskus attēlus” ar sevi pašu,
kur labi noskrienu distanci.
5. Es esmu spēcīgi motivēts darīt visu, ko vien
varu.
6. Kad no rīta pamostos, es ilgojos pēc
treniņiem un sacensībām.
7. Man traucē, ja kaut kas negaidīts notiek
distances laikā.
8. Es nezinu, ko man darīt, pirms sacensības
sākas.
9. Es cenšos būt pozitīvs sacensību laikā,
neņemot vērā to, kas gadās.
10. Kad piedalos sacensībās, esmu
pašpārliecināts.
11. Es jūtos noraizējies un disharmonisks
sacensību laikā.
12. Mani ļoti uztrauc tas, ko citi domā par maniem
sacensību rezultātiem.
13. Kad ierodos mājās no sacensībām, es varu
pilnībā vai daļēji atjaunot sacensības ar „iekšējās
redzes” palīdzību.
14. Es pieķeru sevi, prātojot, kāpēc nodarbojos ar
smagu elites sporta veidu.
15. Manī ir daudz „pozitīvas enerģijas”, kad es
trenējos vai sacenšos.
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16. Es da ru vi s u, ka s i r ma nos s pēkos , neņemot
vērā a ps tā kļ us .
17. Ma ni ka i ti na , ja ka rtei i r s l i kta kva l i tā te.
18. Es š a udos no vi ena uz otru, l a i a tra s tu ka ut ko,
ka s uzl a botu ma nus rezul tā tus .
19. Ma n pa tīk „ps i hol oģi s ka i s a ttēl s ”, ka s ma n i r
pa r s evi kā pa nā kumi em ba gā tu ori enti eri s tu.
20. Sa cens ību s i tuā ci jā es mu vi egl i a i zka i ti nā ms .
21. Pi eda l oti es s a cens ībā s , es domā ju pa r
a grā ka jā m kļ ūdā m.
22. Es pri ekš l a i cīgi domā s i zeju ca uri ga i dā ma jā m
s a cens ībā m.
23. Es i etekmējos no konkurenti em, ko redzu
mežā .
24. Es es mu s i s temā ti s ks ta jā , ko uzs ā ku.
25. Es jūtu, ka ma n na v l i el ā ka s vēl ēš a nā s
trenēti es vēl efektīvā k, l a i kļ ūtu pa r l a bā ku
ori enti eri s tu.
26. Ka d s a cens ībā s i et s l i kti , es pa dodos .
27. Ka d es za udēju va i s ta rtēju s l i kti , es noveļ u
va i nu uz ka ut ko ci tu, nevi s s evi .
28. Es pa ti eš ā m ti cu, ka va ru s a s ni egt l a bus
s a cens ību rezul tā tus .
29. Ma n i r tendence rīkoti es nera ci onā l i kri ti s kos
s a cens ību brīžos .
30. Sva rīgā s s a cens ībā s un s pi edīgā s s i tuā ci jā s
ma n i r grūti koncentrēti es .
31. Es trenējos , l a i kļ ūtu „ps i hol oģi s ki ” s ti prs .
32. Es es mu ga ta vs a tdot vi s u, l a i būtu l a bā ka i s .
33. Pi eda l īš a nā s s a cens ībā s da ra ma ni pri ecīgu un
i ekš ēji jūtos a pmi eri nā ts .
34. Ja a rī kļ ūdos , es s a ņemos .
35. Es s ta rtēju s l i ktā k, ja l īs t l i etus va i i r s l i kti
l a i ka ps tā kļ i .
36. Sa vus s krēji enus es vēl ā k a na l i zēju.
37. Ma n i r grūti pa š a m s evi redzēt kā pa nā kumi em
ba gā tu ori enti eri s tu.
38. Jo s ma gā ka s s a cens ība s , jo l a bā k es s ta rtēju.
39. Es s evi noda rbi nu a r uztra ukš a nos pa r to, va i
es uzva rēš u va i za udēš u s a cens ībā s .
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40. Domās mēģinu sagatavoties apgrūtinošām
situācijām, kas varētu rasties sacensību laikā.
41. Man nevajag atgādinājumu trenēties cītīgi. Es
pats esmu sev labākais stimulētājs.
42. Man traucē, ja kāds, kas startē aiz manis, mani
noķer.
43. Man šķiet, ka profesionālais sports ir pārāk
daudz „zinātnes” un pārāk maz spontanitātes.
44. Sacensties orientēšanās sacensībās ir jautri.
45. Es esmu neapmierināts, ja neesmu sacensībās
iesaistījies par 100%.
46. Es startēju labāk, ja tās ir sacensības, nevis
treniņš.
47. Sacensību kritiskajos brīžos es jūtu, ka manī
nemiers.
48. Sacensībās mani iztraucēt ir viegli.
49. Es priekšlaicīgi spēju redzēt, kur distancē ir
problēma.
50. Mērķis, ko savai sportošanai esmu izvirzījis,
liek man nepārtraukti trenēties kārtīgi.
51. Garas, smagas un orientēšanās spēju
prasošas distances es redzu vairāk kā problēmu
nekā izaicinājumu.
52. Ja arī paliek smagi un traucējoši, es daru, ko
varu.
53. Televīzijas kameras un skatītāju kontrolpunkti
man traucē.
54. Man ir sava rutīna, kas tiek veikta, kad trenējos
un piedalos sacensībās.

Fizioloģiskais profils
Orientēšanās ir ļoti prasīgs sporta veids. No orientierista tiek prasīts
milzīgs fiziskais spēks, lai sasniegtu, piemēram, Zviedrijas elites
virsotni, un turklāt pārstāvētu Zviedriju starptautiskajās sacensībās.
Pēdējos gados aizvien lielāka interese tiek pievērsta tam, kā fiziskā
sagatavotība un spēks paralēli attīstās. Tas galvenokārt atkarīgs no tā,
ka lielos čempionātos tiek plānotas aizvien smagākas un fiziski
grūtākas distances. Turklāt distanču plānotāji cenšas izveidot pēc
iespējas lielāku dažādību distancē: reizēm sportisti nonāk ļoti kalnainā
apvidū, kur nopietni tiek pārbaudīta pienskābes izturība, reizēm –
vieglās un ātri skrienamās teritorijās.
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Skābekļa uzņemšana un pienskābe

Liela aerobā un
anaerobā kapacitāte

No pēdējo gadu pētījumiem, kas veikti ar elites klases orientieristiem,
mēs zinām, ka augtākās klases orientieristam mūsdienās jābūt lielai gan
aerobajai, gan anaerobajai kapacitātei. Bijušais federācijas ārsts
Kristers Rolfs (Johansons) pētījumā, kas tika veikts uzreiz pēc
1991.gada pasaules čempionāta orientēšanās sportā, parādīja, ka valsts
izlases augstākajam elites slānim piemita augstas spējas gan attiecībā
uz maksimālo skābekļa patēriņu, gan maksimālo pienskābes līmeni.
Maksimālais skābekļa patēriņš sievietēm bija vidēji 68 ml/kg/min ar
variāciju 62–71 ml/kg/min, tajā pašā laikā vīriešiem tas bija vidēji
78 ml/kg/min ar variāciju 75–81ml/kg min.

Maksimālais skābekļa patēriņš, PČ
komanda 1991. gadā ml/kg/min, zilā
krāsa: vīrieši; dzeltenā: sievietes,
vidējais PČ komanda 1991. gadā,
maksimālais skābekļa patēriņš (aerobā
kapacitāte) sievietēm, vidējais rādītājs
68 ml/kg/min (62–71), vīriešiem
vidējais rādītājs 78 ml/kg/min (75–81)

ml / kg x min

Maksimālais skābekļa patēriņš. PČ komanda 1991. gadā

vīrieši
sievietes

vidējais

Pārsteidzošākais bija tas, ka orientieristiem ar maksimālu slodzi bija
augsti pienskābes līmeņi, kas norāda uz to, ka viņiem ir augstāka
pienskābes izturība slodzes laikā. Sievietēm vidējais rādītajs bija
12 mmol/l ar variāciju 8,4–14,0 mmol/l, tajā pašā laikā vīriešiem
vidējais rādītājs bija 13 mmol/l ar variāciju 10,0–17,0 mmol/l.

Maksimālais pienskābes daudzums
asinīs, PČ komanda 1991. gadā
mmol/l , zilā krāsa: vīrieši; dzeltenā:
sievietes, vidējais PČ komanda 1991.
gads, maksimālais laktāta daudzums
asinīs (pienskābe asinīs, anaerobā
kapacitāte) sievietēm, vidējais rādītājs
11,7 mmol/l (8,4–14,0), vīriešiem,
vidējais rādītājs 13,3 mmol/l
(10,0–17,0)

mmol / l

Maksimālais pienskābes daudzums asinīs. PČ komanda 1991. gadā

vīrieši
sievietes

vidējais

Liela anaerobā slodze
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Tālāk tā sauktajā Dala pētījumā (Dala-studien) uzrādīja, ka pienskābes
līmenis asinīs inscinētu sacensību laikā sasniedza 4 mmol/l vai vairāk,
starp 3,5 un 15,5 mmol/l ar mediānu 8 mmol/l (skatīt attēlu!). Tas
nozīmē, ka profesionāls sportists lielai anaerobai slodzei tiek pakļauts
ilgu laiku: 65–70 min sievietēm un 90–100 min vīriešiem. Tajā pašā
laikā sportists izmanto 90% sava maksimālā skābekļa patēriņa.
Sirdsdarbības frekvence sacensību laikā atradās starp
89–99 procenti no maksimālā pulsa, ar vidējo rādītāju 95%. No šo abu
pētījumu perspektīvas orientieristi līdzinās vidējo distanču skrējēja un
slēpotāja kombinācijai. Turklāt tika atklāts, ka elpošanas piepūles
līmenis un sāpes kājās nozīmīgi korelē ar pienskābes līmeni asinīs
(skatīt attēlu!), tajā pašā laikā piepūles līmenim un sirdsdarbības
frekvencei nav nekādas saistības.

Orientēšanās prasību profils

Asins laktāts pirms starta nav
izmērīts. Starts ir atzīmēts ar trīsstūri,
„+3” nozīmē trīs minūtes pēc finiša.
Tā saucamais „pienskābes slieksnis”
ir atzīmēts ar 4 mmol/l
Grafiks pa labi: "Dala pētījums"
(sievietes), asins laktāts reljefa
ietekmē, mediāna 8 mmol/l (3,5-13,5)

vīriešu rezultāti

sieviešu rezultāti
asins laktāts

asins laktāts

Grafiks pa kreisi: „Dala pētījums”
(vīrieši), asins laktāts reljefa ietekmē,
mediāna 8 mmol/l (3,5–15,5)

Orientēšanās, tāpat kā distanču slēpošana, 5000 m skriešana un citi
sporta veidi, kas ilgst vairāk nekā divas minūtes, ir galvenokārt
izturības sporta veids. Tas, kas orientēšanos atšķir no citiem fiziskās
sagatavotības un izturības sporta veidiem, no šīs perspektīvas
raugoties, ir galvenokārt bezceļu apvidus caurejamības un reljefa
dažādība.
Grafiks: Sakarība starp Hla-RPE Borgs

„Dala pētījums”, sakarība starp
pienskābi un piepūles līmeni elpojot
(Borga skala 6–20) saistībā ar
distances kāpumu gan sievietēm, gan
vīriešiem, mediāna 16 (11–19)

„Slieksnis”
Laktāts
Borga skala/ RPE

Augšup

Uz leju

Līdzens Augšup

Līdzens

Uz leju

Šie faktori norāda, ka skriešanas ātrums svārstās starp 4–10 min/km un
ar ļoti dažādu skriešanas tehniku, kur viens solis nav līdzīgs citiem.
Tāpēc ir nepieciešama liela aerobā kapacitāte gan „centrāli” – sirds,
plaušas, asinsrite –, gan „lokāli orientēšanās muskuļos”. Aerobā
kapacitāte tiek bieži mērīta pēc maksimālā skābekļa patēriņa, VO2
max, un zviedru vecākajiem elites orientieristiem ilgu laiku ir bijuši
augsti VO2 max rādītāji.
Enerģijas piegādes sadale aerobajiem
(nepieciešams skābeklis) un
anaerobajiem (nav nepieciešams
sk ā b e k l i s ) p r o c e s i e m d a ž ā d u
sacensību distanču laikā. Sacensību
ātrumā 1000 m 2,30 min abi procesi
norit vienādi. Ievēro to, ka atšķirība
starp 5000 m un 1000 m ir nenozīmīga

Enerģijas daudzums no aeroba rakstura procesiem %
Enerģijas daudzums no anaeroba rakstura procesiem %

Orientēšanās ir galvenokārt aeroba
rakstura sporta veids, bet ar
izšķirošiem anaeroba rakstura
elementiem
skriešanas attālums, m
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Atkarība no pienskābes

Cilvēks kļūst prasmīgs
tajā, ko trenē

Pienskābe ir tomēr ierobežojošs faktors augstu rezultātu sasniegšanai,
tāpēc ka tās daudzums visa skrējiena laikā ir vidēji 5–8 mmol/l, vidēji
skatoties norvēģu, zviedru un kontinentālo orientēšanās sacensību
pētījumus. Tas norāda, ka labi trenētu orientieristu distances laikā
ietekmē pienskābes koncentrācijas palielināšanās.Tāpēc
profesionālam sportistam nepieciešama laba anaerobā muskuļu
kapacitāte, lai skrietu orientēšanās distanci galvenokārt kalnainā
apvidū un turklāt vēl bez ceļiem.
Anaerobajai kapacitātei ir jābūt tajās muskuļu grupās, kas strādā,
skrienot kalnainā un bezceļu apvidū, piemēram, gūžas
saliecējumuskuļi un priekšējie augšstilba muskuļi. Šo kapacitāti
iespējams iegūt, tikai imitējot sacensību situāciju savos treniņos, t. i., ar
augstas intensitātes apvidus skriešanu. Arī ar riteņbraukšanas treniņiem
šajās muskuļgrupās var palielināt muskuļu masu un aerobo un
anaerobo kapacitāti. Tā kā sacensībās sastopama skriešana arī ātrā
tempā, ir iemesls trenēties arī uz takām un vieglāk skrienamiem ceļa
posmiem ar cietu pamatni. Nepārtraukti jāatceras vienkāršais teiciens –
„Cilvēks kļūst prasmīgs tajā, ko trenē”, tāpēc tas, ko tu vēlies sasniegt
sacensībās lielā mērā vienmēr nosaka tavu treniņu saturu.

Gūžas saliecējumuskuļi un
priekšējie augšstilba muskuļi ir
tie, kas orientēšanās sportā
strādā visvairāk

Foto: Keith Samuelson

Tā kā pienskābes līmenis skriešanas laikā korelē ar subjektīvajām
sajūtām, Borga skalu, tad to var izmantot treniņos kā mērvienību
aerobajai slodzei. Pulss nav pietiekami labs līdzeklis, lai orientēšanās
treniņa laikā kontrolētu slodzi. Ja izpēta sacensību slodzes līmeni, var
manīt – lai būtu gatavs sacensībām, treniņos ir jābūt sacensībām līdzīgi
elementi.

Vispārējais un specifiskais ķermeņa spēks

Ķermeņa izjūta
Ķermeņa kontrole
Koordinācija
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Spēka nepieciešamība orientieristam var tikt iedalīta divās dažādās
izpausmes formās: vispārējais un specifiskais ķermeņa spēks.
Vispārējais spēks ir nepieciešams visā ķermenī, piemēram, ķermeņa
izjūtā, kontrolē, koordinācijā un spējā nest ķermeni visu sacensību
laiku. Var teikt, ka vispārējais spēks gan nodrošina pret traumām, gan
darbojas kā bāze, lai varētu trenēties vēl un vēl, kā arī lai trenētos un
skrietu sacensībās ar lielu slodzi. Korsete, vēders, mugura un sāni,
veido ap rumpi saini, kas ļauj vairākkārtēji atkārtot slodzi, kas nāk no
kājām. Tāpēc ir svarīgi, lai šī muskulatūra ir stipra, lai var skriet ilgāk,
ātrāk un biežāk. Korsetes stiprumu vajag vienmēr saglabāt un attīstīt
atkarībā no treniņu palielināšanas. Lai arī ne daudz, bet arī plecu un
lāpstiņu daļa iekļaujas ķermeņa augšējā daļā. Tā ir tikai priekšrocība
orientieristam, ja tava ķermeņa augšdaļa ir stipri veidota un vari sevi
pacelt un nostāties uz rokām.
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Spēcīga augšējā ķermeņa daļa
un tās kontrole ir nepieciešama
visiem sportistiem, arī
orientieristiem

Foto: Leif Forslund

Ar specifisko ķermeņa spēku tiek domāti
muskuļi, kas strādā tieši orientēšanās
distances laikā. Visi muskuļi kājās– gan
mazie, gan lielie–, kā arī gūžas
saliecējmuskuļi ir tie muskuļi, kas
kalnainā meža apvidū skriešanas laikā
strādā, lai orientierists tiktu uz priekšu.
Tie strādā ilgi un dinamiski. Tas nozīmē,
ka orientieristam, lai viņš varētu „pacelt”
savu ķermeņa svaru, kājās ir
nepieciešams izturīgs, dinamisks,
koncentrisks un ekscentrisks muskuļu
spēks. Citiem vārdiem sakot, muskulim
jābūt pēc iespējas izturīgākam un
stiprākam, tajā pašā laikā sverot, cik vien
iespējams maz. Tādā veidā var gūt
vislabāko efektu no sava spēka.
Specifisko ķermeņa spēku galvenokārt
trenē ātra skriešana ar pretestību,
piemēram, skriešana augšā un lejā pa
slīpu virsmu, spēka vingrinājumi ar
koncentriskām un ekscentriskām
kontrakcijām, skriešana purvā, sniegā u.
tml.

Pamatzināšanas:
Tālākie jautājumi ir svarīgāki no sākuma līdz pat galam un
domāti diskusijai starp treneri un profesionālu sportistu.
· Kā izskatās ortientēšanās kā sporta veids? Vidējā, garā,
sprinta distance šodien un nākonē?
· Kas tiek prasīts no orientierista?
· Kādas spējas šobrīd ir orientieristam?
· Kā orientieristam trenēties, lai viņš kļūtu labāks vai pat
labākais?
· Kādas ir orientierista ambīcijas, nostāja un motivācija, lai
strādātu ar iepriekš minēto?
· Vai trenerim un sportistam ir kopēji mērķi? Kādi?
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Fiziskā kapacitāte
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Psiholoģiskie
faktori
Smadzenes
Smadzenes ir fantastisks veidojums.
Katram cilvēkam ir smadzenes, kurām
principā nav ierobežojumu. Ir daudz
interesantu stāstu par smadzeņu spējām,
sākot ar to, ka tās ir superdators, un beidzot,
ka mēs izmantojam tikai vienu septīto daļu
no mūsu smadzeņu spējām. Vairums no šīs
sarežģītās impulsu un to ceļu sistēmas ir
koncentrēta smadzeņu garozā.Pateicoties
smadzeņu krokojumam, tās platība ir
neparasti liela. Ja mēs izrullētu visus
krokojumus, tad šī platība būtu tik liela, cik
futbollaukums.

Tās ir smadzenes, kas
nosaka mūsu uzvedību
un to, kā mēs reaģējam
uz dažādām situācijām,
un tieši par to arī runā
psiholoģija

Ķermenis strādā kā veselums, kur sajaucas fiziskās un psiholoģiskās
reakcijas. Prāts un ķermenis strādā ciešā kontaktā un ietekmē viens otru
dažādos veidos. Visbiežāk ir grūti pateikt, vai cilvēka reakcija vai
uzvedība ir atkarīga no ķermeniska vai smadzeņu kairinājuma. Tomēr
smadzenēm ir noteicošā loma, un tās vada mūsu uzvedību. Smadzenes
nosaka mūsu uzvedību un to, kā mēs reaģējam uz dažādām situācijām,
un tieši par to arī runā psiholoģija.

Iemācīšanās
Smadzeņu spēja iemācīties ir neizsakāmi liela. Jau būdams bērns,
cilvēks attīsta lieliskas mācīšanās spējas. Vēlāk dzīves laikā daudziem
cilvēkiem šīs spējas kļūst vājākas. Tas nav atkarīgs no fiziskajiem, bet
gan psiholoģiskajiem faktoriem. Augot cilvēks iemācās ne tikai
noderīgas lietas, bet arī tās, kas traucē iemācīšanos. Visādā gadījumā
cilvēks iemācās paplašināt savas mācīšanās spējas. No fizioloģijas
raugoties, vairākumam cilvēku garīgās spējas sāk pasliktināties ne
agrāk kā 60 gadu vecumā. Citiem vārdiem sakot, kad cilvēks kļūst
vecāks, viņš sliktāk iemācās, nevis mazāk atceras.

Atkārto, iekal, pārtaisi.
Jautājums ir – „ko es
gribu iemācīties?”

Nepieciešamās atkārtošanas vietā cilvēks bieži „prot” uzreiz. Un tāpēc
nākamajā reizē, kad mēģina, tas nesanāk. Paskatieties uz maziem
bērniem! Viņi kaut ko iemācās un atkārto to nebeidzami daudz reižu, un
tad viņi to jauno prot. Bērni pie datora dara vienu un to pašu, un viņi to
dara atkal un atkal. Mēs, pieaugušie, to darām vienu vai iespējams divas
reizes, un tad mums šķiet, ka mēs protam. Mums, pieaugušajiem, ne
tikai jāsaka bērniem, kā viņiem vingrināties, bet mums pašiem arī
jāvingrinās.
Tas attiecas gan uz kartes lasīšanu pie rakstāmgalda, gan mežā skrienot
ātrā tempā. Mēs nekļūstam par orientieristiem tikai tāpēc, ka vienreiz
mācību telpā mums sanāk. Šis process jāatkārto bieži un jāiemācās
pareizā sistēma. Katra iespēja iemācīties dod mums atbildi par to, kā ir
pareizi vai ka mums ir izdevies.
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„Jo vairāk signālu
sinerģistiem, jo labāka
tehnika”

Kad mēs piedalāmies sacensībās ar lielu fizisku slodzi un tajā pašā laikā
esam vairāk vai mazāk uztraukti gan iekšēji, gan no ārējiem faktoriem,
tad ir svarīgi izvēlēties pareizo darbību šim uzdevumam. Ja mācīšanās
ir bijusi pozitīva, pamatīga un radoša, tad smadzenēm ir vieglāk
izvēlēties pareizo sistēmu, lai ātri atrisinātu uzdevumu. Un tas atkarīgs
no katra paša, kādu informāciju vēlies ieprogrammēt mācīšanās laikā.

Nervu sistēma
Mūsu kustības ir vai nu iedzimtas (elpošana un rīšana), vai arī iemācītas
(skriešana, braukšana ar velosipēdu, peldēšana). Iemācīties nozīmē, ka
nervu sistēma apgūst nosūtīt impulsus un veidot pareizu pārslēgšanos.
Lai kustības varētu izpildīt bez aizķeršanās un saskaņoti, tā iemācās
darbināt pareizās muskuļšķiedras un šo šķiedru vajadzīgo skaitu. Jo
vairāk tiek trenēta kustība, jo drošāk notiek impulsu nosūtīšana
(impulsi sinerģistiem) un aizvien mazāk impulsu nonāk nepareizi
(antagonistiem). Mēs iemācāmies skriet, darboties brīvi tā, lai
nestrādātu pretējie muskuļi un netraucētu plānotajām kustībām. Mēs
iemācāmies darboties efektīvi, t. i., uzreiz pieslēdzas pareizais skaits
motoro vienību. Tādā veidā iegūstam uzlabotu skriešanas enerģijas
ekonomiju. Ar šo pašu enerģijas daudzumu var veikt vairāk darba.
Tāpēc labu rezultātu sasniegšanai ļoti nozīmīgi ir treniņi sacensību
ātrumā ar dažāda veida tehniskajiem elementiem.
Nervu sistēmas uzdevums ir uztvert impulsus no dažādām maņām –
redzes, dzirdes –, sajūtām, kustībām un sāpēm un sūtīt signālus tālāk uz
smadzenēm. Smadzenes sakārto iespaidus, novērtē tos un sūta atpakaļ
informāciju uz dažādiem ķermeņa orgāniem, piemēram, muskuļiem.
Ar elektrisku signālu palīdzību impulsi tiek nosūtīti uz muskuļiem.
Lielākajos nervu pavedienos impulsu ātrums var sasniegt pat
100–200 m/s. Nervu pavedieni muskulim pieskaras caur tā saukto
motoro gala plātnīti. Impulsa novadīšana notiek ķīmiskā ceļā caur
sinapsi ar dažādu uzlādētu vielu– signālvielu– palīdzību.
Muskuļšķiedras un ar tām kontaktā esošais nervs kopā veido motoro
vienību.
cīpsla

Smadzenes

Motorās vienības vienkāršots

muskuļi un
muskuļšķiedras

izskaidrojums. (no grāmatas

receptors

„Trenē savas fiziskās spējas”,
Artūrs Forsbergs („Träna din
kondition, ”Artur Forsberg))

muguras
smadzenes

asinsvadi un nervi

nerva
pavediens

muskuļšķiedras

muskuļšķiedru kūlītis

nervu šūna
muskuļšķiedras

miofibrilla

Acī, kur bieži notiek īpaši smalkas kustības, motorās vienības
muskuļšķiedru skaits ir tikai aptuveni desmit. Savukārt augšstilba
muskuļos šādas vienības ir no simtiem šķiedru. Motorā vienība strādā
pēc principa „visu vai neko”. Tas nozīmē– līdzko motoro vienību
sasniedz impulss, tā aktivizējas pilnībā vai arī nemaz. Vidusceļš
neeksistē. Tāpēc ir radies teiciens „Cilvēks kļūst prasmīgs tajā, ko
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trenē”, un tas nozīmē, ka sacensībām līdzīgi treniņi bieži ir vajadzīgi
gan atsevišķi, gan kā ikdienas treniņa sastāvdaļa.
Muskuļšķiedras tiek nodarbinātas pēc noteikta veida likumiem, t. i.,
atkarībā no to īpašībām. Vispirms tiek iedarbinātas lēnās
muskuļšķiedras (1. tips). Lai tās tiktu aktivizētas, kontrakcija notiek ar
salīdzinoši mazu spēku. Pēc tam no darbības veida un nepieciešamā
spēka tiek aktivizētas citas muskuļšķiedras.
Spēks

II b tips

Ātrās
muskuļšķiedras

Jo vairāk spēka nepieciešams
II a tips

darbam, jo vairāk muskuļšķiedru
pieslēdzas. (no grāmatas „ Trenē

I tips

savas fiziskās spējas”, Artūrs

Lēnās
muskuļšķiedras

Forsbergs)
Viegla
slodze

vidēji
liela
slodze

liela
slodze

Motoro vienību skaits

Jātrenē tas, ar ko tu
gribi kļūt labāks

Šis ir ļoti nozīmīgs visāda veida treniņiem – gan fiziskajiem, gan
psiholoģiskajiem, gan tehniskajiem. Ja visi treniņi bāzes periodā notiek
lēnā tempā, tad nodarbināta tiek tikai viena veida darba grupa, viena
daļa muskulī. Tā attīstās un palielina savu spēku. Kad orientēšanās
sacensībās skriešanas ātrums krietni pieaug, nervu sistēma iedarbina
arī ātrās muskuļšķiedras. Bet treniņa laikā tās nav stimulētas un ir
absolūti netrenētas. Tāpēc ātrums treniņos ir jāvariē tā, lai dažādās
šķiedras būtu spiestas veikt to darbu, kas atbilst orientēšanās
sacensībām.

Doma pārvēršas darbībā
Mums šķiet, ka domājam caur vārdiem un valodu. Pētnieki uzskata, ka
mēs domājam ar attēlu palīdzību. Caur attēliem atrodam vārdus tai
bildei, ko pēc tam varam nodot citiem. Ja paveicas, tad otram cilvēkam
no vārda izveidojas tas pats attēls un mēs saprotamies. Ja neizveidojas
tas pats attēls, rodas problēma. Paņemsim vienkāršu zviedru valodas
vārdu „springa” (latviešu valodā – skriet). Orientieristam tas nozīmē
skriešanu mežā, maratonistam – skriešanu pa asfaltētiem ceļiem.
Nervu sistēmai tā ir divu dažādu muskuļu nodarbināšana. Ja galdnieks
saka šo pašu vārdu „springa”, tas viņam asociējas, piemēram, ar
attālumu starp diviem dēļiem (otrs vārda tulkojums – plaisa, sprauga).

Nav tāda vārda „ne”
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Vēl viena lieta, kas rodas līdz ar attēlu, ir grūtības ar noliegumu.
Piedabūt smadzenes strādāt „ne” vidē ir grūti. Pamēģini attēlot „ne
ātri”, „ne jautri”, „nespēcīgi”, „neformīgi”, „nekļūdīties”,
„necensties”, „nepagriezt kāju”. Tas, ko tu uzzīmēsi, būs pārsvītrots
attēls vai kas līdzīgs. Tātad cilvēks, lai izveidotu noliegumu, uzzīmē
attēlu un klāt pievieno valodas simbolu – nosvītrojumu. Smadzenēm
nav šāda nosvītrošanas attēla. Attēls veidojas, savienojot divus citus.
Un rezultāts ir tāds, ka cilvēks beigās apraksta to, ko grib darīt.
Vajadzētu izņemt vārdu „ne” no savas valodas. Piemēram, zviedru
valodā vārds „ne” tiek lietots pārāk bieži, savukārt japāņu valodā vārda
„ ne” nav. Kāds tad būs rezultāts, ja mēs runāsim par to, ka mums bija
nepareiza ceļa izvēle un cik daudz kļūdījāmies?
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Neiromuskulrā
sistēma kontrolē
skriešanas tehniku.
„Es esmu spēcīgs
akmeņainā apvidū”

Jo vairāk pareizo attēlu tu lieto par to, ko
vēlies sasniegt, jo vieglāk smadzenēm
nosūtīt pareizos signālus uz dažādiem
orgāniem ķermenī. Ja vēlies
atslābināties, veido attēlus ar mierīgu
vidi, nevis– „tagad nenervozē”. No
domas rodas darbība gan hormonos, gan
neiromuskulārajā sistēmā. Hormoni
sajūt un stimulē mūsu izjūtas un
garastāvokli, orientēšanās tehniku,
savukārt neiromuskulārā sistēma
kontrolē skriešanas tehniku.

Foto: Leif Forslund

Pašpārliecinātība, sevis uztveršana
Daudz pētījumu gan par darbu, gan sacensībām rāda, ka tie cilvēki, kas
sevi pozitīvi uztver, sasniedz rezultātus, kas tuvi viņu maksimālajām
fiziskajām un tehniskajām spējām. Šiem indivīdiem piemīt lielākas
spējas „optimizēt tagadni” jeb „optimizēt savu maksimumu”. Savukārt
indivīdi, kas sevi negatīvi uztver, bieži uzrāda stipri sliktākus rezultātus
nekā viņu fiziskās un tehniskās spējas atļauj.
Sevis uztveršana patiesībā sastāv no trīs komponentiem: ideālais attēls,
reālais attēls un spoguļattēls. Psiholoģiski stipra un stabila cilvēka
pazīme ir tāda, ka šīs trīs daļas vai nu atrodas tuvu viena otrai, vai
pilnībā sakrīt. Ja atšķirība ir liela, tad starp šīm daļām rodas konflikts un
spēja sasniegt augstus rezultātus ir negatīva.

Brīdī, kad ideālais
attēls, reālais attēls
un spoguļattēls sakrīt,
cilvēkam ir spēcīga
sevis uztvere un liela
pašpārliecinātība.

Ideālais attēls ietver tuvus un tālus
mērķus – sportā, mācībās, darbā, dzīvē
un mīlestībā. Tas ietver arī tādus mūsu
ideālus kā izskats, uzvedība, attiecības
vai vēlme būt tik labam, cik vien var.
Reālais attēls ir skarbā realitāte, kas
parāda, cik patiesībā labi mēs esam
dažādās jomās – skriešanā kalnos, ja ir
sarežģīta orientēšanās, skriešanā
sacenšoties „viens pret vienu” utt.
Spoguļattēls sastāv no tā, kā mums šķiet,
ko citi domā par mums.

Foto: Leif Forslund

Iekšējo un ārējo faktoru saistība ar
pašpārliecinātību
Bērns daudz iemācās, būdams apkārtējā vidē. Apkārtējā vide ir ārējie
faktori, kas ietekmē bērnu, lai sevi uztvertu. Sevis uztveršana ir pamats
pašpārliecinātībai. Kad bērns kļūst vecāks un jau pats var izvēlēties
savas nodarbes un to, kā tās realizēt, veidojas priekšnosacījumi
iekšējiem faktoriem.
Veicot to darbību, ko ir izvēlējies, bērns sasniedz arī savu rezultātu. Šis
rezultāts, kas radies no pašiniciatīvas, ir pamats, lai veidotu iekšējo
pašpārliecinātību. Pašiniciatīva – pamats iekšējai pašpārliecinātībai.
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Pašpārliecinātība rodas
iekšēji

Šie iekšējie faktori, kas rada īsto, iekšējo pašpārliecinātību, ir
piedzīvotie rezultāti. Indivīds ar kārtīgu iekšējo pašpārliecinātību
nepieredzētās situācijās rīkosies radoši, dinamiski un efektīvi. Šeit
viņam kā atskaites punkts darbojas piedzīvotās sajūtas, nevis
izmērāmās realitātes lietas. Piedzīvotās sajūtas darbojas neierobežotā
laikā un visur, kā arī visās situācijās. Turklāt tev šī sava sajūtu sistēma
vienmēr ir līdzi!

Motivācija
Motivācija ir iekšējais dzinulis, kas mums liek darīt. Eksistē arī ārējie
dzinuļi, piemēram, atalgojums un izvairīšanās no soda, bet tie nav ne
tuvu tik spēcīgi kā iekšējā motivācija. Tā palīdz iziet no tā stāvokļa, kur
tu šobrīd atrodies, un nokļūt tur, kur tu vēlies, pie tavas vīzijas jeb
sacensību mērķa.

Mērķtiecīgas domas
dod enerģiju un rada
motivāciju

Motivācija – iekšējais dzinulis, vēlēšanās būt iedvesmotam,
enerģiskam un redzēt iespējas. Mērķtiecīgs orientierists, kam patīk
savs sporta veids, izturas citādi nekā orientierists, kam arī patīk savs
sports, bet kurš ir mazāk ieinteresēts uzvarēt un vairāk satikties ar
līdzīgi domājošajiem, lai apmierinātu savas sociālās vajadzības.
Mērķtiecīgais orientierists trenēsies smagāk, vairāk darbosies līdzīgi
sacensībām, ar modeļtreniņiem, vairāk iedvesmosies pirms
sacensībām, meklēs „zelta graudus”, lai izdevīgajā brīdī varētu kļūt
labākais.
Motivācija rodas iekšēji, to veido paša indivīda griba. Tajā pašā laikā
ārējie dzinuļi var būt ļoti nozīmīgs papildu spēks indivīda treniņam un
mērķtiecībai. Šajā situācijā treneri treniņvidē var radīt iespējas, lai
sportists orientēšanos izjustu kā jautru, piedzīvojumiem bagātu, lai
sports dod sociālus atalgojumus, lai orientēšanās ir aizraujoša un
izaicinoša.
Lai motivācija strādātu, ir nepieciešams mērķis. Mērķis ir vīzijas, un
vīzijas ir attēli... Motivācija rodas, kad tu spēj sevi redzēt izmērāmā un
sasniedzamā situācijā. Ar tādu situāciju saprot, ka vismaz viens
indivīds – tu pats – spēj novērtēt, vai mērķis ir sasniegts vai nav.
Visbiežāk notiek tā, ka citi spēj pateikt, vai tu esi nokļuvis pie mērķa.
Nav nekā slikta, ka citi redz tavu mērķi, bet ievēro, ka pastāv mērķi, ko
tikai tu pats redzi, – tie, ko veido iekšējās izjūtas.

Vēlme nostāties uz
augstākā goda pjedestāla
pakāpiena un sajust
uzvaras garšu ir laba
vīzija, lai motivāciju
pārvērstu smagā darbā

Foto: Leif Forslund
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Sajūtu mērķis var būt perfekta distance, ņemot vērā to, ka tu esi to
veicis tieši tā, kā vēlējies gan kontrolpunktos, gan skriešanā, gan kartes
lasīšanā utt. Finiša sajūta mērķa sasniegšanā veidojas no tā, ko esmu
paveicis labi, kas ir bijis pareizi.
Motivāciju var radīt nauda, draudi, sodi un karš, un tas arī var dot
panākumus. Motivācija, kas rodas iekšēji un kas tiek izmantota pareizi,
vienmēr ir stiprāka un efektīvāka par ārējo motivāciju. Tāpēc
motivācijas attēli man jārada pašam, nevis to, ko citi uzskata par
vajadzīgu. Sākumā tas var radīt nelielu nedrošību par to, kas man jādara
un vai es rīkojos pareizi. Tāpat kā pārējais, tā ir iemācīšanās, un mums
jāļauj sev kļūdīties.

Griba
Griba patiesībā ir motivācijas veids. Daudz reižu tā var būt negatīva
motivācija. Griba ir cīņas stāvokļa veids, kas parasti sadedzina pārāk
daudz motivācijas enerģijas. Tā kļūst pozitīva tikai tad, ja mums ir
enerģijas pārpalikums vai ja tā tiek novirzīta uz ļoti ierobežotu darbību.
Kad treneris uzmundrina vai sauc saviem audzēkņiem – „aiziet!”,
„cīnies!”, „saņemies!” –, tas domāts labvēlīgi. Taču šie priecīgie
uzsaucieni bieži pasliktina sportista rezultātu, tāpēc ka viņš ar
gribasspēku mēģina cīnīties un censties vēl spēcīgāk. Nervu impulsus
tā nosūta nevis sinerģistiem, bet gan antagonistiem.
Griba parasti virza uz lietu, bet motivācija rodas iekšēji cilvēkā. Ja lieta
mainās, tad arī gribai jāpāriet uz jauno objektu – daļēji iznāk sākt visu
no jauna. Tā kā motivācija rodas iekšēji, tad tā turpina strādāt, arī ja
objekts mainās – iekšējais mērķis turpina eksistēt, neņemot vērā ārējo
apstākļu maiņu, kamēr tas mainās iekšēji. Ārējā vide ar dažādu
uzmundrinājumu palīdzību („cīnies!”, „saņemies!”, „turies!”) gribu
var ietekmēt vienkāršāk. Ir arī ierasts, ka griba tiek iedarbināta, lai
sasniegtu mērķus, ko radījis kāds cits.

Koncentrēšanās
Orientēšanās sacensībās koncentrēšanās ir visa pamatā. Vairums kļūdu,
ko mēs sacensībās pieļaujam, rodas no koncentrēšanās problēmām. Ar
skriešanas ātruma maiņu distances plānotājs mēģina variēt gan ātruma
izturību, gan smadzeņu darbību. Kad kontrolpunkti atrodas tuvu cits
citam, ir relatīvi viegli koncentrēties uzdevuma izpildei. Bet, līdzko
sākas vienkārša orientēšanās un lielāks ātrums, domas labprāt aizplūst
projām, jo ir pārāk maz, par ko domāt. Cik gan no mums nav sākuši
dungot pēdējo dziesmu, kas dzirdēta pirms starta?

Koncentrēšanās nozīmē,
ka tu esi uzmanīgs un
fokusēts uz uzdevumu

Foto: Leif Forslund
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Ietekmēt var tikai
tagadni

Ja sportists koncentrējas, uzmanība tiek stipri novirzīta uz šauru jomu.
Sportists dzīvo tagadnē un ir tik ļoti noskaņojies mērķim, ka pilnībā
izstumj no apziņas laiku un telpu. Tātad koncentrēšanās nozīmē
palielinātu uzmanību uz vienu mazāku lauku. Mēs visi reiz esam
piedzīvojuši šo sajūtu, piemēram, lasot aizraujošu grāmatu. Cilvēks
pilnīgi un pavisam ieiet saturā, iespējams, pat kļūst par kādu grāmatas
varoni, tā ka pilnībā uz mirkli aizmirst visu pārējo un izslēdz to no savas
apziņas. Pēc brīža viņš pēkšņi atmostas un pieslēdzas apkārtējai videi
un apzinās sevi. Vizbiežāk cilvēkam nav ne jausmas, cik ilgi viņš ir bijis
šajā stāvoklī.
Šī uzmanības izjūta galvenokārt rodas no tā, ka sacensības ir tas, pēc kā
tu ilgojies, kaut kas, kas šķiet jautrs, aizraujošs un izaicinošs, ar ko tu
vari tikt galā. Ja izjūtas ir pretējas, ja tas nav īsti tas, kas tev patīk, ir
nedaudz bail pieļaut kļūdas, ir uztraukums no nezināmā, nespēja
uzdrošināties darboties ar pilnu jaudu, pastāv risks, ka domas
koncentrējas uz nepareizajām lietām. Cilvēks pamana citus sportistus,
domā par to, ko darīs pēc sacensībām, par to, ka šis nav viņa apvidus un
tamlīdzīgi. Netiek domāts par uzdevumu, un cilvēks nav tagadnē.
Koncentrēšanās jau nozīmē – būt tagadnē. Ietekmēt var tikai tagadni,
ne pagātni, ne nākotni.

Mērķtiecīgs vai koncentrējies?
Var teikt, ka mērķtiecīgs ir gandrīz tas pats, kas koncentrējies. Atšķirība
ir tajā, ka mērķtiecība ir stāvoklis pirms starta, bet koncentrēšanās
notiek skriešanas laikā.
Cilvēks kļūst mērķtiecīgs, kad arvien vairāk noskaņojas uzdevumam
un norobežojas no visa, izņemot to, ko plāno darīt. Koncentrēšanās
notiek procesa laikā, kad blakus esošais netraucē darboties. Turklāt
cilvēks tad ir ļoti izvēlīgs un pievērš uzmanību tikai tām lietām, kas ir
svarīgas rezultātam. Savu treneri var sadzirdēt starp 1000 kliedzošiem
cilvēku, it kā viņš tur būtu viens pats.
Daļa cilvēku kļūst nelaipni, kad viņi mēģina koncentrēties. No
traucējumu pētījumu rezultātiem ir zināms, ka trīs traucējumi īsā laika
periodā nozīmē, ka viss atkal jāsāk no sākuma. Tāpēc nav brīnums, ka
kāds tā reaģē, ja tiek bieži iztraucēts. Var izstrādāt sistēmu, var
iemācīties, kā nebūt tik jūtīgam pret traucējumiem, kā arī iemācīties, kā
koncentrēties īsākā laikā.
Turklāt, ja tu esi vērīgs pret cilvēku, kas strādā pie koncentrēšanās
spējām, tad tu vari viņam palīdzēt gan labāk koncentrēties, gan vieglāk
komunicēt ar apkārtējo vidi.

Attieksme
Cilvēks domā caur attēliem. Tas ir svarīgi, analizējot dažādas
attieksmes. Attieksme ir veids, kā tu izturies pret lietu, cilvēku,
notikumu, treniņu un sacensībām. Tā rodas no attēla, ko tu iegūsti par
kādu lietu, situāciju vai personu un sāc dzīvot pēc šī attēla. Jo tuvāk
cilvēks nonāk pie tā attēla, kas ir iesēts, jo vairāk tam līdzīgi viņš sāk
izturēties. Ja tu pats sev saki, ka esi „ nevērtīgs”, „vājš”, „ zaudētājs”,
„nevar paskriet šādā apvidū”, „šis kontrolpunkts ir grūts, te es nedrīkstu
kļūdīties”, kāds tad būs rezultāts?
Tā kā smadzenes grib domāt attēlos, kuri ir pozitīvi, notiek enerģiska
darbība. Smadzenēm jāstrādā pretvējā, no sākuma uzzīmējot pozitīvo
attēlu– „es atrodu kontrolpunktu”– un pēc tam to pārsvītrojot vai
izdzēšot. Kas paliek pāri? Attēls, kā rīkoties pareizi=kā rīkoties
nepareizi.
64

Psiholoģiskie faktori
Vai tad tas ir tas, ko vēlamies sasniegt? Rīkoties nepareizi, neatrast
kontrolpunktu? Nē, izejas punktam jābūt pozitīvam un spēcīgam.
Japāņu valodā neeksistē vārds „ne”, un tagad arī no orientierista vārdu
krājuma tiek izsvītrots vārds „ne”. Tā vietā mēģini uzbrukt, darīt to, ko
vēlies darīt, ko vēlies paveikt. Jāuzdrošinās darīt to, ko vēlies.
Domām un attieksmei ir
spējas tikt izteiktām ar
ķermeņa valodu

Grāmatā par Vinniju Pūku tiek aprakstītas divas ārējās izpausmes –
Ēzelītis Iā un Tīģeris. Ēzelītis ir tas pesimistiskais un saskata tikai
problēmas, savukārt Tīģeris ir enerģisks, optimistisks, pozitīvs un redz
tikai iespējas. Izlem pats! Kurš tu gribi būt? Smadzenēm ir krietni
vieglāk domāt pozitīvi, reāli.

Tīģeris

Ēzelītis
Iā

Foto: Leif Forslund

Svarīgākais iegūt poztitīvu attēlu ar to, ko tu vēlies, lai notiek. Ir
jāmeklē attēli, kas atbilst savai uztverei, savai situācijas izjūtai. Ja
situācija nav pazīstama, tad ir jārada attēls un jāizmēģina realitātē. Kad
ir attēls, tad ir iespējams to mainīt, ietekmējot jau priekšlaicīgi.
· Es skrienu viegli, es skrienu vēl vieglāk.
· Šo es jau esmu darījis agrāk, šo es protu.
· Es esmu spēcīgs, skrienot kalnā, es esmu spēcīgāks par

saviem konkurentiem.
· Man patīk skriet grūtā apvidū, es māku tikt galā ar šo

apvidu.
· Es uztraucos, un es kļūstu mierīgs, es kļūstu mierīgāks.
· Ir auksts, un gāž lietus, nu jau es esmu uzveicis pusi

sportistu.
Vārdi slīprakstā ir tie, ar kuriem strādā smadzenes.

Man patīk šī situācija

Tā attieksme, ko mēs izvēlamies, ir izšķirošā spēkam, kas tev šobrīd ir
vajadzīgs. Nevar izmainīt laikapstākļus, distances garumu, starta
minūti, apvidus kalnainību, t. i., kādu no ārējiem faktoriem. Bet var
patikt noteiktā situācija un var izmainīt attieksmi pret ārējiem
apstākļiem. Ļauj tiem kļūt par taviem sabiedrotajiem sacensībās.
Tavam rezultātam tie ir pozitīvi!
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Pozitīvā un negatīvā psihe
Atšķirība starp pozitīvo un negatīvo psihi ir attēlos, ko tu valodiski
nosūti savām smadzenēm. Pozitīvā psihe sūta skaidrus, reālus attēlus
un veido arī reālu attieksmi. Negatīvā psihe rada neskaidrus un nereālus
attēlus, un tāda ir arī attieksme.

Vīzija un mērķis
Kad biji maziņš, iespējams, tu teici, ka vēlies būt lokomatīves vadītājs,
profesionāls hokejists, ka gribi iekļūt valsts izlasē, gribi, lai tev
piederētu Porch.Vīzija ir sapnis jeb vēlme, par ko tu gribi kļūt, kāds tu
gribi kļūt vai kādas mantas tu sev vēlies. Tās var būt lietas vai profesija,
kas tevī pamodina aizrautību, dramatismu vai pārdzīvojumus. Tas var
būt viss, ko es vēlos paveikt savā dzīvē uz šīs zemes, ko gribu pēc sevis
atstāt. Vīzija var arī būt sapnis sportā. Visiem veiksmīgiem sportistiem
un sportistēm ir vai arī bijusi vīzija, kas palīdzējusi degsmē un spējā
nodoties treniņiem, lai sasniegtu virsotnes. Vīzija jeb sapnis katrā
cilvēkā rada dzinējspēku un prieku strādāt un trenēties, tā rada arī
radošu darbību, lai meklētu jaunus risinājumus, kā sasniegt šo virsotni.
Bērnu rotaļās vīzija ir svarīga, lai rotaļātos un lai gūtu arī prieku.
Bērnībā mēs bieži rotaļājamies, ka esam kāds cits. Šā brīža bērni
rotaļājas, it kā viņi ir Ravelli (Ravelli) futbollaukumā, Pēters Forsbergs
(Peter Forsberg) uz ledus.

Kuri bērni rotaļājas, it kā viņi
ir Jergens Mortensons?

Foto: Keith Samuelson

Vīzija ir treniņš

Vīzija, varētu teikt, ir ieraudzīt mērķi. Tātad mērķis būtu redzēt sevi
situācijā, ko tu veic, izpildi un gūsti panākumus uzdevumā, kas ir šis
mērķis. Vīzija darbojas ar attēliem. Padarot attēlu skaidru un atkārtojot
reizi pa reizei, to iemācās. Ja attēlu iemācās pareizi, smadzenēm to
atrast ir viegli un atkārtošana kļūst aizvien vieglāka. Šajā stadijā ir
iespējams iegūt pirmsmuskulāru iemācīšanos. Praktiski tas nozīmē, ka
muskuļi iemācās darbību, ko vēl pirms tam nav veikuši. Ja tu lieto
vīzijas un mērķi pareizā veidā, sev vari aiztaupīt daudz treniņstundu.
Vīzija rada mērķi, mērķis rada starpmērķi, starpmērķis veido treniņa
saturu. Lai saslēgtu vīzija-mērķis-treniņš, var veikt salīdzinājumus ar
tādu sporta veidu kā golfs:
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Domām un attieksmei
ir spējas tikt izteiktām
ar ķermeņa valodu

„Golfā mēs cilvēku un viņa dzīvi kā veselumu esam novietojuši
centrā. Mūsu vīzija ir, ka „mēs kā spēlētāji un treneri savu
cilvēka potenciālu sasniedzam ar golfa palīdzību”. Ar šādu
uztveri ticam, ka varam būt pasaules golfa lielvalsts un ka tas,
ko iemācāmies ar golfu, dod mums prieku arī citās dzīves
nozarēs. Mūsu panākumu pamatā lielā mērā ir tas, ka gan
smadzenes, gan sirds tiecas vienā virzienā. Tieši ar iekšējo
motivāciju mēs gūstam optimālus rezultātus. Mans treneres
uzdevums galvenokārt ir raudzīties, lai spēlētāji iepazīst sevi, lai
spētu atrast savu ceļu uz virsotni, lai pareizajā mirklī startētu
maksimāli labi, un skatīties, lai spēlētājiem līdzi ir ekipējums,
kas vajadzīgs, lai viņi ar lielu atbildības sajūtu spētu veikt savu
darbu.
Sava stila atrašana prasa laiku, un tam arī vajag tā būt. Viss tiek
būvēts tālredzīgi. Katram ir dažādi varianti ne tikai pret spēli,
bet arī pret savu dzīvi kopumā. Vajag atrast personīgo ritmu, kas
der katram spēlētājam.
Esam kļuvuši labāki nekā agrāk, runājot par vairāku ceļu
atrašanu mērķa sasniegšanā. Mēs gribam, lai ikviens atrod savu
uzvarētāja ceļu. Tas galvenokārt nozīmē būt gatavam jauniem
apstākļiem, klausīties signālos, ko dod spēlētāji, un radīt
dažādus savas labākās formas sasniegšanas līmeņus. Katrām
sacensībām, neņemot vērā to svarīgumu, ir labākās formas
līmenis.”
Pia Nilsone (Pia Nilsson), golfa izlases galvenā trenere

54.

Lai parādītu, cik svarīga ir augstāk minētā filozofiskā domāšana, golfā
vairāku gadu garumā tiek strādāts pie pilnīgi konkrētas vīzijas „ 54.”. Ja
tu katrā „Par” izpildi tā saucaumo putniņu un to paveic pie katras
bedrītes (golfa laukumam ir 18 bedrītes), tad tiek sasniegta vīzija, kas
kļuvusi reāla. Golfa partijas sitienu skaits parasti ir 72. Ja uz katru
bedrīti izpilda putniņu, tad spēlētājs tiek galā ar 54 sitieniem, 72 mīnus
18. Vīzija „54.” rada motivāciju, koncentrēšanos, radošu izpausmi,
enerģiju treniņiem un arī prieku lēni, bet droši sasniegt neiespējamo. Ar
„54.” treneris vēlas radīt priekšnosacījumus, lai neiespējamais kļūtu
iespējams.
Vīzijas jeb sapņi ir svarīgi visiem cilvēkiem visās darba nozarēs.
Vīzijas liek cilvēkiem domāt citus ceļus, atrast citu veidu risinājumus.
Lēciens „Fosberija Flops” stilā un Jana Boklēva V-stils tika uzgudroti,
pateicoties dedzīgai vēlmei lēkt augstāk augstlēkšanā un tālāk
tramplīnlēkšanā. Sākumā šķiet, ka vīzija un mērķis ir diezgan līdzīgi.
Atšķirība ir tajā, ka vīzija var realizēties kaut kad nākotnē, bet mērķi
jāsasniedz noteiktā brīdī.

„23–0”

Man patīk šī situācija

Šī varētu būt orientierista vīzija. „23–0” nozīmē, ka orientierists
uzvarēja sacensībās, uzvarēja, sacenšoties ar sevi pašu. „23–0” nozīmē,
ka viņš precīzi paņēma visus kontrolpunktus. „23–0” arī veicina,
koncentrējoties uzdevumam, iet pareizi, bez aizķeršanās, precīzi uz
visiem kontrolpunktiem, tieši virsū. Distanci var iedalīt arī vairākās
daļās. Mēs zinām – līdzko zūd koncentrēšanās, tad visdrīzāk būs arī
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kļūda. Sākums, ātruma un apvidus maiņa un beigas ir daži jūtīgi brīži,
kad rodas kļūdas. Teorētiski sacensības var iedalīt šādās daļās: „3–0”,
„5–0”, „8–0”, „4–0” un „3–0”. Tā ir tikai rotaļāšanās ar skaitļiem, bet
tik un tā labs priekšnoteikums mēģinājumam radīt perfektā skrējiena
vīziju.
Tikai tad, kad strādā tehnika, var mēģināt to paveikt ātrāk un drošāk
stresa situācijās.

Harmonija, prieks un drošība

Harmonija rada
priekšnoteikumus, lai
varētu koncentrēties
uzdevumam
foto: Keith Samuelson

Iekšējā drošība pastāv, ja pašpārliecinātība
tiek veidota no iekšējiem faktoriem. Ja tu
esi drošs, tad ir vairāk prieka. Un, ja ir prieks
un drošība, tad tajā, ko tu dari, rodas
harmonija. Koncentrēšanās kļūst dabiska,
darba izpilde sistemātiska, palielinās spēja
uzņemties atbildību gan par sevi, gan kopā
ar citiem, un rezultāts kļūst optimāls.
Optimāls rezultāts nozīmē – tev ir bijusi
iespēja paveikt to, ko vari, neņemot vērā to,
vai sacensībās esi pirmais vai pēdējais, jo
var būt problēmas ar tehniku apvidū.

Atdeve
Vai orientieristam ir svarīga jaunu mācīšanās metožu apguve? Par ko
tiek runāts pēc sacensībām? Jā, tiek runāts par kontrolpunktiem, kuros
bija kļūdas, un kā tās tika pieļautas. Mēs varam stundām sēdēt un
apspriest savas kļūdas. Tas, kas notiek, ir kļūdas „iemācīšanās”
vairākas reizes no jauna. Ņemot vērā mācību metodi, tas ir brīnums, ka
orientierists sacensībās vispār ir atradis kādu kontrolpunktu.
Protams, vajag analizēt, kas bija nepareizi, un to izlabot. Bet vai tā
tiešām ir pareizā metode – darīt kaut ko pareizu, vairākkārt atkārtojot
to, kas ir nepareizi? Vai pareizāk nebūtu atkārtot to, kas bija pareizi? Vai
mēs trenējamies paklupt vai pārlēkt baļķim un akmenim? Vai
trenējamies paņemt nepareizu ceļa izvēli vai arī atrast labāko ceļu starp

Paslavē sevi!

Foto: Leif Forslund
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kontrolpunktiem? Vai trenējamies būt nevērīgi un steigties uz
kontrolpunktu vai arī paņemt to precīzi, droši un noteikti? Varbūt
vajadzētu nedaudz padomāt, kā analizējam, un novērtēt mūsu
rezultātu, izejot no atdeves un tā, ko esam iemācījušies.

Uzpildi „pareizi”
krājumus!

Tas, ko iemācāmies orientēšanās treniņos, mēs pilnībā vēlamies
izmantot sacensībās. Smadzenes strādā tā, ka tas, ko tu esi iemācījies, –
gan pareizais, gan nepareizais –, tiek uzkrāts, lai īstajā mirklī tiktu atkal
izmantots. Smadzenes vienmēr meklē sistēmu, kura var atrisināt
problēmu, cik labi vien iespējams. Tev ir laiks, apkārt ir mierīgs, un
smadzenēm ir laiks atrast pareizos risinājumus. Ja laiks pazūd, ja stresa
ir aizvien vairāk un vairāk, smadzenēm ir jāstrādā ātrāk, un visbeidzot
reakcija notiek ar muguras smadzenēm. Šajā nervozajā situācijā
smadzenēm ir viegli izdarīt izvēli no šiem „pareizi un nepareizi”
krājumiem, kas ir ieprogrammēti smadzenēs. Ja esi uzkrājis daudz
„nepareizi” vai arī pastiprinājis nepareizu rīcību, pastāv liels risks, ka
uzdevuma izpildei smadzenes izvēlas nepareizu lēmumu.
Tāpēc visu, ko iemācies, vajag pastiprināt ar pareizajām izjūtām.
Paslavē sevi! Uzsver to, ko dari labi, un atceries labo. Reģistrē kļūdas
un pārvērt tās konkrētā un pozitīvā darbībā. Sacensību analīze (sk.
tālāk!) zemāk var būt labs palīgs agresīvam un pozitīvam, bet arī
kritiskam sacensību rezultāta vērtējumam.
Sacensību analīze – orientēšanās
Vārds: Kajsa Andersson

Datums: 9/5

Sacensības: LL - test

Fiziskā forma +

Veselība +

Motivācija +

Tehniskā sagatavotība +

Harmonija +

Koncentrēšanās +

Psiholoģiskā sagatavotība + Pašpārliecinātība +

Vēlme startēt +

"+" strādāja labi; kā biju plānojusi; O.K.; kā biju gribējusi; riktīgi labi
"0" nu tā; vidēji labi; tīri pieklājīgi; var labāk
"-" slikti; nestrādāja, kā biju plānojusi; pavisam ne tā, kā gribēju, „galīgi garām”

Sacensību analīzes piemērs

Labākais etapa laiks

Etapa laiks

Novertējums, kopumā

Kļūda

Novērtējums

Darbs pie kontrolpunkta

Apmierināta

Vienkāršošana

Kļūdas distancē, min

Kontrolpunkts
Esmu šeit – došos turp

Plānošana

Izpildījums

Kontrolpunkts

Etaps

Komentāri

Drošs sākums, viss sakrita!
Mēs ar karti runājam vienu valodu
Nu es esmu iekšā distancē!
Tas tak ir jautri! Precīzi virsū!
Precīzi virsū!100% koncentrēšanās
Noķēru citu sportistu, taisījos aizmukt
Sportists turas līdzi, kopš iepriekšējā KP
Paralēlā situācija, neskatījos virzienu
Nevīžīga izeja no KP, nedroši iekšā, pa labi vai kreisi?
„Drošinātājs: STOP!”, atpakaļ distancē!
KP sēdēja tieši tur!precīzi!
Izeju uz drošību, precīzi!
Pēdējais,bez problēmām, pilnā ātrumā uz finišu
Finišēju kā līdere. Wow!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Esmu piedzīvojusi savu visu laiku labāko skrējienu.
Šobrīd vēl labāk vairs nevaru. Skrienot jutos spēcīga,
biju ļoti koncentrējusies uzdevumam:precīzi! Mana
taktika „dodies distancē un tiec galā atsevišķi ar vienu
etapu vienā reizē” darbojās. Esmu ļoti apmierināta. Šo
skrējienu es ilgi atcerēšos. Tagad izlases treneris zina,
kas es esmu!!

Rezultāts

Uzvarētāja
laiks

Vieta/ distances garums/ min/km

Kopā
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Psiholoģiskais treniņš
Izpētot „Domu profila” un „Sacensību analīzes” rezultātus, var iegūt
labu savu psiholoģisko priekšnoteikumu un sacensību rezultātu
pārskatu. No tā var izveidot savu sacensību profilu. Šis attēls parāda, kā
sacensību profils izskatījās agrāk. Tas ir pamats nākotnes sacensību
profilam.
Galvenais ir atrast tās lietas, kuras tu uzskati par labām. Tieši ap tām būs
jāceļ sava spēja startēt labi sacensībās. Tas, ko tu redzi kā labu esam, ir
pamats tavai attīstībai. Ko uzskati par ne tik labu, pie tā būs jāstrādā.
Pēc tam šīs lietas būs jāapvieno, lai labo skaits pieaugtu.

Mentālie treniņi
Ir dažādu veidu modeļi un sistēmas, ko sauc par mentālajiem treniņiem.
Vislabākie un efektīvākie ir tie, kam pamatā ir vizualizēšana. Tas
nozīmē, ka cilvēks veido attēlus ar to, ko vēlas darīt un ko vēlas
sasniegt. Atkārtoti redzot sevi pašu darām to, ko vēlies darīt, pamazām
to paveiksi arī realitātē. Tikai ar nosacījumu, ka attēls ir reāls.

Drošībā izdomātai domai
ir tendence kļūt reālai

Foto: Leifs Forslunds

Pastāv dažādi veidi, kā radīt
attēlus, ko taisies vizualizēt.
Vi e n k ā r š ā k a i s i r i z m a n t o t
mācīšanos pēc parauga. Tu skaties
uz kādu, kas labi prot to, ko tu
vēlies darīt. Otra cilvēka modeli,
pārtaisītu atbilstoši savam
līmenim, tu iekopē attēlā. Ja tu
redzi kādu, kas labi met bumbu
basketbola grozā, tad to var iekopēt savā attēlā, bet tikai pārtaisītu
atbilstoši savam līmenim. Nevajag citus kopēt 100%, bet gan mēģināt
atrast sajūtu, kā otrs uzvedas, un nokopēt to sev. Tad tu izdarīsi to, ko
veic šis otrs cilvēks, tikai pa savam. Lielisks risinājums! Tam, kurš
kopē 100%, vajag būt pilnīgi tādam pašam kā oriģinālam, citādi tas
nedarbosies. Bet neviens cilvēks nav pilnīgi līdzīgs otram.
Ar vēstuļu vai personīgu sarunu palīdzību var pastiprināt sportista
izjūtas. Tālāk redzama vēstule, kas sportistam liek domāt pareizās
domas pirms svarīgām sacensībām, šajā piemērā pirms Tiomilas:
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Padomā, vai visi ir sveiki un veseli...
Padomā, vai visi ir labi sagatavojušies...
Padomā, vai visi ilgojas...
Padomā, vai visi ir dedzīgi...
Padomā, vai visi ir motivēti...
Padomā, vai visi jūtas harmoniski...
Padomā, vai visi cīnās...
Padomā, vai visi dara, ko var...
Padomā, vai visi iet uz 100%...
Padomā, vai visi plāno „sasniegt labus rezultātus”...
Padomā, vai visi jūtas atbildīgi par savu uzdevumu...
Padomā, vai visi koncentrējas uzdevumam...
Padomā, vai visi domā tagadnē...
Padomā, vai visi savās spējās redz iespējas...
Padomā, vai visi skrien tik labi kā parasti...
Padomā, vai visi izdara labāko ceļa izvēli...
Padomā, vai visi paņem precīzi visus kontrolpunktus...
Padomā, vai visiem patīk „plecu pie pleca” skriešana...
Padomā, vai komandā visi skrien, domājot cits par citu ...
Padomā, vai visi atbalsta visus...
Padomā, vai visiem šķiet, ka mēs varam...
Padomā, vai visiem Tiomila šķiet sevišķi jautra...
Padomā, vai šie svētki ir labākie, kādi bijuši...
Un padomā, vai visi ir iedomājušies to, ka:
· mēs gribam,
· mēs varam,
· mēs uzdrīkstamies...
... tādā gadījumā 4.–5. maija nogale var kļūt par kārtīgu izpriecu.
Noteikti „sagremo” šīs domas pēdējās dienās līdz „10”!!!

Darba jautājumi, vērtējot sava rezultāta psiholoģiju
Tālāk dotie jautājumi ar atbilžu variantiem var tikt izmantoti, lai atrastu
savu mentālo treniņu modeli. Pamēģini atrisināt katru jautājumu,
domājot par sevi, vēlams kopā ar treneri, un pārvērt to realitātē.
1.

Kas ir iekšējā motivācija?

Atbilde: Kad sporta veids un iespēja ar to nodarboties tev šķiet kā
atalgojums, un prieks par labu startu ir svarīgāks par naudu vai citām
oficiālām balvām.
2.

Kas ir ārējā motivācija?

Atbilde: Labs piemērs ārējai motivācijai ir nauda. Tas ir tad, kad bez
sportošanas iespējas vajag citu iemeslu, lai sportotu.
Apspriediet spēka atšķirību, lai sasniegtu augstus rezultātus,
ņemot vērā iekšējo un arī ārējo motivāciju. Kura dod visvairāk
spēka?
3.

Kā var panākt, lai mēģinātu ietekmēt nevēlamu izturēšanos?

Atbilde: Viens veids, kā ietekmēt izturēšanos, ir strādāt pēc modeļa
apzinies–pieņem–izmaini. Modeļa ideja – apzināties, kur tu atrodies
šobrīd, pieņemt to un pēc tam mēģināt mainīt savu izturēšanos
vēlamajā virzienā.
71

Psiholoģiskie faktori
4.

Tagadne

Kā tu, būdams sportists, vari optimizēt tagadni?

Atbilde: Ir svarīgi iemācīties, ka pagātni nevar izmainīt. Kas darīts,
darīts. Nedomā arī pārāk daudz par nākotni. Tu tikai ārēji vari ietekmēt
to, kas notiks nākotnē. Tavs uzdevums ir koncentrēties uz to, kas notiek
tieši tagad. Visvairāk tu vari ietekmēt tagadni!
5.

Mini dažus piemērus, kā var risināties psiholoģiskie treniņi?

Atbilde: Mēneša vēstule: katru mēnesi sportists no sava trenera saņem
vēstuli. Vēstule satur gan teorētisko, gan praktisko daļu par rezultāta
psiholoģiju. Sportistam ir jāizlasa vēstule un jāizmēģina praktiskie
vingrinājumi, pēc tam viņš/viņa novērtē saturu un izjūtas. Mēneša
vēstules ideja ir nepārtraukti aktualizēt psiholoģisko domāšanu.
Satikšanās: ir labi, ja ir kāds, kas regulāri no ārpuses visai treniņgrupai
nodrošina to pašu pamatizglītību vai/un tālākizglītību.
Sarunas

Personīgas sarunas: meklē iespējas apspriest psiholoģiskas problēmas
un vēlams ar kādu, kas neveido komandu.
6.

Mērķa attēls var kļūt
par realitāti

Kāpēc attēlu treniņš varētu darboties?

Atbilde: Cilvēka smadzenēm ir grūti atšķirt patiesus un iedomātus
notikumus. Liekot savai iekšējai redzei skatīt attēlu ar vēlamo
rezultātu, izveidojas gan neiromuskulārā programma dažādām
kustībām, gan darbības un taktikas plāns pareizu lēmumu pieņemšanai
stresa situācijās. Tas ir augstākā līmeņa tehnikas treniņš tavā labākajā
atpūtas krēslā.
7.

Ko tu vari darīt sacensību laikā, lai pozitīvi ietekmētu
rezultātu?

Atbilde: Mentālie „time-out”: smadzenēm vajag iespēju atpūsties
ilgas noslodzes laikā.
Optimizē tagadni: tu vienmēr esi labākais tagad.
Nekad nerādi negatīvu ķermeņa valodu: Bjerns Borgs uzvarēja
daudzās sacensībās, lielākoties tādēļ, ka bija mierīgs un ārēji drošs, bet
iekšēji cīnījās, cik vien varēja. Neatklāj savus nodomus konkurentiem!
Fiziskās aktivitātes mazina sasprindzinājumu: kad jūties nervozs,
kusties.
Rituāli: daudzi, lai justos droši, izmanto rituālus. Kļūsti drošs
ieradumā, kuru veicot vai atkārtojot tiek signalizēts – „ nu es esmu
gatavs startēt”.
Novirzi koncentrēšanos uz pareizajām lietām: nekad nevirzi uz tām
ķermeņa daļām, kas atbild par tehniku, par automātiskām detaļām
sacensību telpā, bet gan virzi koncentrēšanos uz uzdevumu, kas jāveic,
piemēram, precīzi paņemt kontrolpunktu. Rīkojies vienmēr vienādi
gan treniņā, gan sacensībās.
Ātrā atkārtošana: noliec sev priekšā attēlu, kurā tu sasniedz labākos
rezultātus.
8.

Kas ir domu apstādināšana, un kad to var izmantot?

Atbilde: Kad sportists atklāj, ka viņš/viņa domā daudz negatīvu domu,
ir labi pamēģināt „domu apstādināšanu”. „Domu apstādināšanas”
ideja– apturēt visas negatīvās domas un aizstāt tās ar pozitīvām. Katru
reizi, kad parādās negatīva doma, tā tiek aizstāta ar pozitīvu. Lai „domu
apstādināšana” būtu efektīva, cik iespējams, vajadzētu ievērot šos
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sešus soļus:
1. Ļauj sev saprast, kas ir tas, kas rada negatīvas domas.
2. Saproti, ka šīs domas tev liedz startēt labi.
3. Atrodi skaidru signālu, kas izraisītu „domu apstādināšanu”. Tas

var būt sauciens „STOP” pašam sev, roku sakrustošana vai arī
vari izlikties redzam iekšēju sarkanu karogu.
4. Aizstāj negatīvās domas ar trenētām, konstruktīvām domām, kas

bijušas pirms tam un kas ved pozitīvā virzienā.
5. Trenē „domu apstādināšanu” treniņu laikā.
6. Izmanto šo tehniku sacensībās.
9.

Vai ir kāds iemesls, raugoties no sporta psiholoģijas viedokļa,
kāpēc hokeja komandai „Djurgården hockey” simbols ir
lauva?

Atbilde: Jau pozitīvais sauklis stāsta visu par komandu: ”Nevienam
pār mums nevaldīt, mēs esam neuzvarami”. Bet tas arī sūta signālus
pretējai komandai: „ Oho, cik viņi ir labi! Viņus būs grūti uzvarēt”.
Izmantojot pozitīvus saukļus, tiek radīta ideāla psiholoģiskā vide
rezultātiem, vide, kur nepārtraukti tiek atgādināts, ka tā ir viena no
labākajām komandām. Tas var ietekmēt rezultātu, jo domām, kas
vairākas reizes tiek droši pārdomātas, ir tendence kļūt reālām.
10. Kāpēc izdomāts avīzes virsraksts par panākumiem var

palielināt iespējas gūt panākumus attiecīgajā brīdī?
Atbilde: Domām, kas droši pārdomātas vairākas reizes, ir tendence
kļūt reālām. Atbilstošs avīzes virsraksts, ko sportists redz vairākas
reizes dienā, palīdz domāt, ka viņi var uzvarēt, ka var parādīt labus
rezultātus.

73

Cilvēka
fizioloģija
Galvas grozītājmuskulis
Augšdelma trīsgalvainais
muskulis
Deltveida muskulis

Augšdelma divgalvainais
muskulis

Lielais krūšu muskulis
Muguras platais muskulis
Vēdera ārējais slīpais
muskulis
Lielais gūžas muskulis

Augšstilba taisnais
muskulis

Augšstilba

} četrgalvainais
muskulis
Augšstilba laterālais

Augšstilba mugurējie
muskuļi

platais muskulis

Ikru muskulis

Ķermeņa lielākie muskuļi. (No

Lielā lielakaula priekšējais muskulis

Plekstveida muskulis

grāmatas „Trenē savas fiziskās
spējas”, Artūrs Forsbergs)

Muskulatūra
Ķermeņa lielākais orgāns ir muskulatūra, kas parasti veido ap 40% no
ķermeņa svara. Normālas miesas uzbūves vīrietim tie ir 30–35 kg un
sievietei 20–25 kg. Ķermenī atrodas vairāk nekā 300 dažādu izmēru un
funkciju muskuļi. Mazākie muskuļi pirkstos sver tikai dažus gramus,
bet lielākie muskuļi augšstilbā var svērt vairākus kilogramus.
Skeleta muskulatūrai katrā galā ir cīpsla, kas piestiprinās pie divām
skeleta daļām, muskuļa sākuma un piestiprinājuma. Kad muskulis
strādā un saraujas, notiek kontrakcijas, skeleta daļas pietuvojas viena
otrai (skatīt attēlu zemāk). Muskuļa cīpslas pāriet plānās plēvēs,
fascijās, kas aptver visu muskuli. Tas dod iespēju muskulim slīdēt pret
citiem orgāniem vai citiem muskuļiem, netraucējot strādāt.
Skeleta muskulis stiepjas pāri
locītavai. Notiekot kontrakcijām,
muskulis atkarībā, kāds ir tā
uzdevums, izstiepj vai saliec
locītavas. (No grāmatas „Trenē

ekstensors
muskuļa
vēderiņš

cīpsla

cīpslas
piestiprinājums

fleksors

savas fiziskās spējas”, Artūrs
Forsbergs)
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locītava

Cilvēka fizioloģija

fibrillas
fascija
muskuļšķiedra
muskulis
muskuļšķiedru
kūlītis
saistaudu
apvalks

Muskuļšķiedras ir muskuļa funkcionālās
vienības. Kā smalki diegi tās stiepjas
visa muskuļa garumā. Vidū visbiežāk tās
ir nedaudz biezākas. Pamatā šķiedra ir
veidota no mazākām vienībām
miofibrillām. To mazākās vienības ir
miofilamenti, kas izvietoti garās rindās.
Tās ir veidotas no diviem dažādiem
proteīniem – aktīna un miozīna, kas kopā
veido to darba rīku, kas uzkrāto enerģiju
spēj pārvērst muskuļu kustībās.

Kad muskulis strādā, aktīns un miozīns ieslīd viens otrā un veidojas
saīsinājums. Z membrāna darbojas kā akordeons, kas tiek izstiepts un
saspiests kopā (skatīt attēlu zemāk).

muskulis

fascija
Proteīni – aktīns un miozīns, kas
uzkrāto enerģiju pārvēršs muskuļu
kustībās. (No grāmatas „Trenē
savas fiziskās spējas”, Artūrs
Forsbergs)

muskuļšķiedras

miofibrilla
Z- sarkomērs- Z

miofilamenti

Z-membrāna

aktīns
miozīns

Muskuļa galvenais uzdevums ir pārvērst enerģiju muskuļu darbā.
Orientēšanās sportā, kas ir izturības sporta veids, tas notiek ar skābekļa
palīdzību. Jo lielāks skābekļa patēriņš, jo lielāka ir muskuļu darbība.
Muskuļi treniņa laikā tiek
ietekmēti dažādi

Muskuļšķiedrām ir dažādas īpašības, un treniņa laikā tās tiek
izmantotas plaši. Šķiedras tiek ietekmētas dažādi, atkarībā no treniņa
veida. Lielas slodzes treniņš liek muskuļšķiedrām pieaugt izmērā, bet
fiziskās izturības treniņš uzlabo blakus funkcijas, kas muskuli
nodrošina ar enerģiju un skābekli ilglaicīga darba laikā.
Ir divi galvenie muskuļšķiedru tipi – lēnās (I tips) un ātrās (IIa un IIb
tips). Nosaukums norāda dažādus ātrumus, notiekot maksimālām
kontrakcijām. Šķiedru dažādās īpašības nosaka arī to, cik tās ir
piemērotas dažādu veidu darbiem.
Muskuļšķiedru dažādās īpašības:
Īpašības
Kontrakciju ātrums
Spēja ātri sasniegt maksimālu spēku
Spēka attīstība
Pienskābes veidošana
Kapilāri
Mitohondriju daudzums
Sadedzināšanas spējas
Spēja izmantot taukus
Pretošanās nogurumam

I tips
zems
zema
vidēja
vidēja
daudz
liels
labas
liela
liela

IIa, IIb tips
augsts
augsta
augsta
augsta
nedaudz
mazs
mazāk labas
vidēja
maza
75

Cilvēka fizioloģija

Muskuļšķiedra var
mainīties atkarībā no
sporta vai darba
prasībām

Cilvēkam ir tā saucamā jauktā tipa muskulatūra. Tas nozīmē, ka parasti
abi šķiedru tipi atrodas blakus viens otram. Katrs cilvēks manto savu
īpašo šķiedru sakopojumu. Iespējamais gargabalu skrējējs piedzimst
varbūt ar 80% lēno šķiedru, bet kādam, domājams, sprinterim, ir 70%
ātro šķiedru. Tas šķiedru tips, kas dominē katrā, veido
priekšnosacījumus dažādu veidu darba izpildei. Taču interesanti ir tas,
ka muskuļšķiedru var ietekmēt. Muskuļšķiedra, kas atkārtoti tiek
nodarbināta viena veida treniņā, palēnām izmainīsies un vēlāk attīstīs
tās īpašības, kas nepieciešamas to sporta veidu prasību izpildei, kurām
tiek pakļauts sportista muskuļu darbs. Vēlreiz var konstatēt – jo vairāk
treniņu, kas līdzinās sacensībām, jo tuvāk tu esi savām optimālajām
spējām. Tu kļūsti prasmīgs tajā, ko trenē!

Vielmaiņa

ATF

Treniņa intensitāte
nosaka to, no kurienes
tiek ņemti enerģijas
avoti un pārvērsti ATF

Vielmaiņa ir visas ķīmiskās reakcijas, kas notiek organisma šūnās. Tā
var būt dažādu barības vielu sašķelšana, kas nepieciešamas organisma
funkcionēšanai un jaunu šūnu radīšanai. Vielmaiņu regulē sarežģīta
ķīmiska un hormonāla sadarbība starp dažādiem ķermeņa orgāniem.
Lai varētu skriet, muskuļiem ir nepieciešama enerģija, kas tiek uzņemta
ar ogļhidrātiem un/vai taukiem, kas savukārt tiek sašķelti un pārvērsti
muskuļu darbam nepieciešamajā enerģijā. Šis enerģijas veids ir fosfātu
savienojums, ATF, kas ir vienīgā enerģijas forma, ko muskuļi var
izmantot uzreiz, piemēram, skriešanā vai slēpošanā.
Atkarībā no prasībām, kurām tiek pakļauts muskuļu darbs, tiek
iedarbinātas dažādas ogļhidrātu un tauku šķelšanas sistēmas. Tāpēc
treniņa intensitāti nosaka, kādas sistēmas tiek aktivizētas. Lai treniņš
būtu efektīvs, jāaktivizē sistēmas, kas reaģē uz prasībām, ko izraisa
treniņš, t. i, ķermeņa vielmaiņa pielāgojas slodzes jeb intensitātes
maiņai.
Visu tipu treniņi ir noārdoši, bet atpūta un uzturs raugās, lai treniņš būtu
efektīvs. Ar visu veidu treniņiem vai sacensībām notiek attiecīgo šūnu
noārdīšanās, kuras ir jāaizstāj. Tajā pašā laikā treniņš stimulē jaunu
audu veidošanu, piemēram, muskulatūras, cīpslu un skeleta veidošanu.
Lai veiktu šo atjaunošanās un radīšanas darbu, ķermenis izmanto
proteīnus, olbaltumvielas.
Ēdiens satur dažāda veida enerģijas daudzumu. Dotā
tabula parāda saistību starp enerģijas veida daudzumu un to
sadedzināšanu:
Enerģijas veids:

1 grams ogļhidrātu
1 grams tauku
1 grams proteīna

Enerģētiskā vērtība pēc
pilnīgas sadedzināšanas

4 kcal (17kJ)
9 kcal (39kJ)
4 kcal (17kJ)

No uzkrāšanas viedokļa skatoties, tauki ir labākais enerģijas veids.
Ilglaicīgā darbā, piemēram, pastaigām kalnos vai gariem
pārbraucieniem ar slēpēm, vai darbam mežā, tas ir labākais enerģijas
avots.
Savukārt ogļhidrāti ir labāk „degošs” enerģijas veids, jo taukiem
nepieciešams vairāk skābekļa, lai iegūtu tikpat lielu daudzumu
enerģijas, cik sadedzinot ogļhidrātus. Ar to pašu skābekļa daudzumu
ogļhidrāti dod aptuveni 6–8% vairāk enerģijas.
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Enerģijas ražošana
Lai muskuļi varētu strādāt, ir nepieciešami ATF – adenozīna trifosfāti.
Muskuļos vienmēr ir uzkrāts neliels ATF daudzums. Tas pietiek tikai
dažu sekunžu ilgam darbam. Pēc tam, turpinoties darbam, ir
nepieciešams saražot vairāk ATF. Tas var notikt ar skābekļa palīdzību –
aerobais process – vai bez skābekļa, anaerobais process.
Tā kā orientēšanās sportā gan ātrums, gan apvidus kalnainība mainās,
tad tas ir sporta veids ar neregulārām aeroba un anaeroba rakstura darba
daļām, t. i., notiek sadedzināšana vai sašķelšana. Šādā veidā muskuļu
darbam tiek ražota enerģija:
1. ATF– sašķelšana

maksimāla slodze

3–6 sekundes

2. Sašķelšana

anaerobā glikolīze

10 s –2 min, rodas pienskābe

3. Ogļhidrātu sadedzināšana

aerobā glikolīze

1–2 h, līdz beidzas ogļhidrāti

4. Tauku sadedzināšana

aerobais process

2–10 h, tikai lēnā tempā

Pirmais un otrais solis notiek bez skābekļa, bet trešajam un ceturtajam
nepieciešama nepārtraukta skābekļa piegāde. Glikolīze nāk no vārda
glikogēns, kas ir uzkrātās ogļhidrātu rezerves, kas atrodas muskuļos.
Šie abi enerģijas veidi tiek saukti attiecīgi par muskuļu glikogēnu un
aknu glikogēku. Taukus nav iespējams sašķelt tāpat kā ogļhidrātus,
tāpēc tos nevar izmantot īsā un maksimālā piepūlē.

Dažāda veida treniņš
aktivizē visas enerģijas
ražošanas sistēmas

Lai saražotu enerģiju, muskuļi paši kontrolē dažus no iepriekš
minētajiem soļiem. Ja ātrums tiek mainīts, piemēram, tas pieaug vai
samazinās, jāskrien kalnā vai no kalna, ir uzrāviens, ir spurts, skriešana
pāriet no takas uz apvidu vai otrādi, tad muskuļi uzreiz maina enerģijas
ražošanas procesu vai arī veic divus procesus vienlaicīgi. Aerobajā
procesā ATF izstrāde ir dubultliela, bet, tā kā tas notiek bez skābekļa,
veidojas pienskābe. Pēc tam, kad muskuļi tiek pie skābekļa, tiek
ieslēgts 3. un 4. solis.
Dažāda veida ātrums aktivizē enerģijas ražošanas sistēmas, tāpēc
palielinās jauda un efektivitāte. Tas ir pamats, lai saprastu, kāpēc jāveic
dažāda veida treniņi. Tu kļūsti prasmīgs tajā, ko trenē.

Pienskābe
Īsas un maksimālas piepūlas laikā, piemēram, 200 m kanoe airēšana,
400 m skriešana, 100 m peldēšana, kur nepieciešama milzīga enerģija,
muskuļi nesaņem pietiekami daudz skābekļa. 1. un 2. solis ir atbildīgi
par sākumā nepieciešamās enerģijas izstrādi. Noārdās ogļhidrāti, un kā
blakusprodukts veidojas pienskābe, laktāts. Pienskābe rodas muskuļos
un ir ar enerģiju bagāta viela. Pienskābes skābums ietekmē pH līmeni
muskuļa iekšējā vidē, un tas izraisa pasliktinātu muskuļu darbību. Daļa
pienskābes tiek aizvadīta no muskuļiem caur mazākajiem asinsvadiem,
kapilāriem. Tā pienskābe, kuru aizvada prom, tiek apstrādāta aknās, un
no tās veidojas jauns enerģijas veids muskuļu darbībai. Taču
transportēšanas un pārstrādes process prasa enerģiju. Tā pienskābe, kas
paliek muskuļos, lielā mērā var tikt izmantota kā enerģijas avots tieši
muskulī.
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muskuļšķiedras

aknas

glikogēns

glikogēns

sirds muskulis
glikogēns

glikoze
Pienskābes pārvēršana enerģijas
avotā. (No grāmatas „Trenē savas
fiziskās spējas”, Artūrs Forsbergs)

piruvāts
H2O+CO2

glikoze

O2

pienskābe

CO2

piensk

ābe

kapilārs

Kāju muskuļiem
bagātā kapilāru
sistēma orientieristam
nāk par labu

Tas, vai pienskābe tiek transportēta ārā no muskuļa vai pa tiešo uz
muskuļa enerģijas ražošanas sistēmu, lielā mērā ir atkarīgs no šīs
muskuļa enerģijas ražošanas sistēmas, t. i., kam ķermenis ir uztrenēts.
Šos darbības soļus kontrolē enzīms LDH – laktātdehidrogenāze, kas
eksistē dažādās formās. Ja pārsvarā ir bijusi sprinta vai intervāliem
balstīti treniņi, tad dominēs tas enzīms, kas pienskābi izvada no
muskuļa. Ja ir bijis izturības treniņš, tad pienskābe lielā apjomā uzreiz
tiks izmantota kā muskuļu enerģijas avots. Citiem vārdiem sakot,
treniņa saturs netieši caur LDH noteiks pienskābes transportēšanas
ceļus. Ja ar izturības treniņiem ir izveidota bagāta kapilāru sistēma, ir
krietni lielākas iespējas aizvadīt pienskābi prom no muskuļiem, t. i.,
sistēmu ir vieglāk „izskalot tīru”.

Skābekļa ceļš uz muskulatūru
Izlases orientieristiem ir jaudīga skābekļa transportēšanas orgānu
sistēma. Skābekļa nokļūšana no gaisa līdz nodarbinātajiem muskuļiem
iet cauri dažādiem ierobežojošiem ceļiem. Ar treniņiem, uzturu un
atpūtu šie ceļi var tikt uzlaboti un arī pasliktināti.
Gaisā ir apmēram 21% skābekļa, O2. Atrodoties lielākā augstumā,
skābekļa daudzums samazinās, kas nozīmē, ka pazeminās darba spējas.
Jau 1000 m augstumā var manīt atšķirības. Viegli var palikt bez elpas,
pulss kļūst ātrāks, un pienskābes dēļ kājas kļūst smagas. Ekstremāli
lielā augstumā, 7000–8000 m, katrs solis ir mocības.

Ierobežoti skābekļa
transportēšanas ceļi no ieelpotā
gaisa līdznodarbinātajai
muskuļšūnai. (Bengts Saltins
(Bengt Saltin), no grāmatas
„Trenē savas fiziskās spējas”,
Artūrs Forsbergs)
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1. Plaušas,
ventilācija,
difūzija.

3.Perifērā cirkulācija. Orgānu,
audu un neaktīvo muskuļu
perfūzija.
Asinsrite muskuļos.
Asinsvadu apjoms, ieskaitot
kapilāru lielumu.

2.Sirds-cirkulācija. Hemoglobīns,
asins daudzums, sirds minūtes
tilpums (sirds sistoliskais
tilpums×sirdsdarbības frekvence)

Arteriālais asinsspiediens.

4.Vielmaiņa. Ar enerģiju bagātu
vielu piegāde (cukurs, tauki).
Muskuļu masa. Mioglobīns,
mitohondriji, enzīmu aktivitāte.
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Plaušas
Miera stāvoklī plaušu ventilācija ir 5–6 l/min, un, pieaugot tempam, tā
palielinās. Visiem ir maksimālais ventilācijas ierobežojums. Vīriešiem
tās ir apmēram 200–220 l//min un attiecīgi sievietēm 125–150 l/min.
Treniņi neiespaido plaušu izmēru, toties elpošanas muskulatūra kļūst
stiprāka un izturīgāka.

(70–100 m2)

Skābeklis caur elpvadu un bronhiem sasniedz plaušu alveolas. Plaušās
ir miljoniem alveolu. Kopējā platība, no kuras skābeklis no ieelpotā
gaisa tiek nogādāts asinīs, ir liela, 70–100 m2. Apkārt katrai alveolai ir
smalks tīkls ar ārkārtīgi plāniem asinsvadiem. Skābeklis difūzijas ceļā
ieplūst cauri sieniņām un piestiprinās sarkanajiem asinsķermenīšiem,
lai tālāk caur sirdi un asinsrites ceļiem nokļūtu orgānos un muskuļos.

Asinis
Pieauguša vīrieša asiņu tilpums ir 4–5 l. Sievietēm tas ir nedaudz
mazāks– 3–4 l. Asinis sastāv no sarkanajiem asinsķermenīšiem un
asins plazmas. Sarkanie asinsķermenīši veido apmēram 40–45% no
kopējā apjoma (hematokrīta indekss). Vīriešiem to ir nedaudz vairāk
nekā sievietēm. Sarkanajos asinsķermenīšos ir dzelzi saturoša viela,
hemoglobīns, kurai ir spējas piesaistīt skābekli sarkanajiem
asinsķermenīšiem. Katrs hemoglobīna grams piesaista 1,34 l skābekļa.
Vīriešiem litrs asiņu satur 140–160 g hemoglobīna, sievietēm
120–140 g hemoglobīna.
Hemoglobīna koncentrācija, Hb līmenis, nosaka to, cik daudz skābekļa
tiks piesaistīts un izpumpēts no sirds. Sievietes sirdij ar tādu pašu slodzi
ir jāizpumpē par 10% vairāk asiņu nekā vīrietim, lai saglabātu to pašu
Hb līmeni.
Hemoglobīna koncentrācija g/l

vīrieši

Hemoglobīna koncentrācija mainās,
bērnam pieaugot. Līdz pat pubertātei
starp zēniem un meitenēm nav
nekādu atšķirību. (No grāmatas
„Trenē savas fiziskās spējas”, Artūrs
Forsbergs)

sievietes

vecums

Trenējoties asiņu tilpums palielinās, un labi trenētiem sportistiem var
sasniegt 6–7 l. Toties Hb līmenis trenējoties nepieaug, drīzāk otrādi.
Pārtika, ko tu lieto, ierobežo, saglabā nemainīgu vai palielina asins
saturu.
Asinīm arī ir citi svarīgi uzdevumi, kas jāveic, piemēram, nodrošināt
organismu ar barības vielām un būt par hormonu transportēšanas
sistēmu. Asinis arī regulē ķermeņa temperatūru.

Sirds un asinsrites sistēma
Sirds ir ķermeņa centrālais orgāns. Tas ir muskulis, kas, enerģiski
strādājot, pumpē asinis cauri visai asinsrites sistēmai. Eksistē divu
veidu asinsrites loki – mazais un lielais.
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Mazais asinsrites loks plaušās uzņem skābekli, un lielais asinsrites loks
ar skābekli apgādā muskuļus.

40 litri

Ar skābekli bagātas asinis no plaušām nonāk sirdī. Kad sirds muskulis
saraujas, asinis tiek pumpētas lielākajā asinsvadā, aortā. Viens pulsa
tilpums satur 1–2 dl asiņu. Šis daudzums – sirds sistoliskais tilpums –
stipri atšķiras netrenētiem un trenētiem cilvēkiem. Minūtes laikā no
labi trenētas sirds var tikt izpumpēti līdz pat 40 l asiņu. Sportisks, bet ne
profesionāls sportists izpumpē apmēram 20–25 l. Sirds pumpēšanas
spējas ir viens no faktoriem, kas ierobežo skābekļa transportēšanu un
kas ar treniņiem var tikt uzlabotas.
Uz galvu
No plaušām
No rokām
Uz plaušām,
lai tiktu bagātinātas
ar skābekli
Labais priekškambaris

Sirds uzbūve. (No grāmatas
„Trenē savas fiziskās spējas”,
Artūrs Forsbergs )

Ar skābekli
nabadzīgas
asinis

Ar
skābekli
bagātas
asinis

Aorta uz vēderu un kājām
Kreisais priekškambaris

No kājām

Kreisais kambaris

Vārstuļi, kas atveras
un aizveras
Labais kambaris

Sirds vainaga asinsvadi
(nodrošina asinis sirds muskulim)
Muskuļa sieniņa

Pulss miera stāvoklī

Uzlabojoties fiziskajai
sagatavotībai, pulss miera
stāvoklī kļūst mazāks

Palielinot fiziskās sagatavotības treniņus, palielinās gan sirds izmērs,
gan efektivitāte. Pulss miera stāvoklī samazinās. Ja pulss miera stāvoklī
ar laiku samazinās, tas nozīmē, ka fiziskā sagatavotība uzlabojas.
Normāls miera stāvokļa pulss ir 60–70 sitieni/min, bet profesionālam
sportistam tas var būt ap 40–45 un atsevišķos gadījumos ap 30 sitienu/
min. Izskaidrojums ir tāds, ka miera stāvoklī nepieciešamība pēc
skābekļa ir tāda pati, neatkarīgi, vai tas ir trenēts vai netrenēts cilvēks.
Tā kā jāpumpē tāds pats daudzums skābekļa un treniņi ir uzlabojuši
sirds sistolisko tilpumu, pulss samazinās. Sakarība tiek izteikta ar sirds
minūtes tilpumu.
sirds minūtes tilpums= sirds sistoliskais tilpums×pulss
Pulss miera stāvoklī var būt labs palīgs saistībā ar infekcijām un
pārtrenēšanās sindromu. Tad šis pulss parasti ir palielinājies par 15–20
sitieniem.

Maksimālais pulss

Maksimālais pulss atšķiras
starp indivīdiem

Palielinot tempu, muskuļos palielinās arī nepieciešamība pēc skābekļa.
Slodze un pulss palielinās paralēli. Pulss palielinās līdz augšējai
robežai – maksimālā pulsa, un cilvēkiem tas ir atšķirīgs. Maksimālais
pulss pieaugušajiem ir 170–220 sitienu/min, bērniem nedaudz
augstāks. Ātrs vai lēns pulss nerāda, cik laba ir fiziskā sagatavotība vai
cik labi tu esi trenēts. Tas vairāk ir iedzimts faktors, kas katram
cilvēkam nosaka maksimālā pulsa līmeni.
Ir labi zināt savu maksimālo pulsu, lai noteiktu, kādas intensitātes
treniņu veikt. Kad tiek aprakstītas dažādas treniņmetodes, bieži tiek
dots procentuāls skaitlis no maksimālā pulsa, 70, 80 vai 90%, kurā tad
arī jāveic treniņš. Maksimālo pulsu izmērīt ir grūti. Tam nepieciešams
pārnēsājamais pulsametrs vai EKG.
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Pulsu var mērīt skriešanas laikā ārā vai iekštelpās skrejceliņā. Tas
notiek šādi – tiek veikta kārtīga iesildīšanās, kā pirms sacensībām, tad
bez pārtraukuma, visu laiku palielinot slodzi, tiek skriets 4–5 min. Uz
skrejceliņa iekštelpās skrien tik ilgi, kamēr noguruma dēļ jāpārtrauc.

1.
2.
3.
4.

Maksimālā pulsa noteikšanu ārā var veikt šādi:
Iesildīšanās- kā pirms sacensībām
Divas minūtes skrien ar slodzi, kas atbilst ātrai distancei.
Skrien vēl divas minūtes nedaudz lielākā tempā, kas ir lielāks
nekā ātrajā distancē.
Skrien no visa spēka pret kalnu vismaz vienu minūtu vai līdz
vairs nav spēka.

Procedūru ir iespējams atkārtot vairākas reizes nedēļā, lai maksimālā
pulsa skaitlis būtu precīzs. Atšķirībai nevajadzētu būt vairāk par 2–3
sitieniem/min.
Maksimālā pulsa testēšana ieteicama tikai veseliem un labi trenētiem
orientieristiem!!!

Skābekļa izmantošana muskuļos
Aorta sadalās vairākos zaros – artērijās. Asinis plūst uz tiem orgāniem,
kam tajā brīdī tas visvairāk nepieciešams. Pēc pārtikas uzņemšanas tas
ir vēders un zarnu kanāli, un organisma slodzes laikā tie ir muskuļi,
kam vajadzīgs skābeklis. Neraugoties uz darba apjomu, smadzenēm un
nervu sistēmai vienmēr nepieciešams skābeklis. Artērijas sazarojas
arvien mazākos un mazākos asinsvados, lai vistālāk sistēmā beigtos ar
kapilāriem. Šie mazie asinsvadi aptver pašu muskuļšūnu, un šeit
skābeklis atdalās no sarkanā asinsķermenīša un tiek transportēts,
difundē, uz muskuļa šūnu. Hemoglobīnam radnieciskai vielai,
mioglobīnam, ir svarīga vieta skābekļa transportēšanā uz sistēmas
galapunktu – mitohondriju. Mitohondrijā notiek ogļhidrātu un tauku
sadedzināšanas pēdējā fāze, kuras rezultātā rodas ATF, muskuļu
enerģijas veids.
Attālums starp kapilāriem un mitohondrijiem ir diezgan svarīgs
skābekļa transportēšanas ātrumā. Tā kā lēno muskuļšķiedru tips (I tips)
ir nedaudz mazāks, tad tajā attālums ir nedaudz mazāks nekā ātrajās
muskuļšķiedrās (II tips). Pateicoties lielākam mioglobīna saturam
lēnajās šķiedrās, arī skābekļa apgādes jauda šajā muskuļšķiedrā ir
labvēlīgāka.
artērija

vēna
arteriolas
kapilāru sfinkteri

Skābekļa ceļš no artērijām un
muskuļšūnu mitohondrijiem.
(Pēteris Šancs (Peter Schanz),
no grāmatas „Trenē savas fiziskās
spējas”, Artūrs Forsbergs )

kapilāri

glikoze

taukskābes
muskuļšūna
ATF ADP
mitohondrijs
muskuļšūnu kontrakcija
(aktīns un miozīns)
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Bez enerģijas un siltuma rodas arī oglekļa dioksīds un ūdens. Šie
blakusprodukti tiek aizvadīti prom no asinīm uz plaušām, kur tiek
izelpoti ārā. Kapilāri no muskuļiem izvada ar skābekli nabadzīgās
asinis, kas lēni ieplūst vēnās. Vēnas saiet lielākos asinsvados, kas
novada asinis tālāk uz sirdi. No sirds asinis tiek pumpētas mazajā
asinsrites lokā.

Mitohondriji – muskuļšūnu spēkstacijas
Mitohondriji ir pēdējais posms skābekļa transportēšanas ķēdē. Tieši
tajos rodas visi spēki, lai notiktu muskuļu kontrakcijas. Jo vairāk ir
mitohondriju, jo muskuļiem ir lielāka jauda spēku ražošanā. Treniņš
zem anaerobā sliekšņa stimulē organismu ražot vairāk mitohondriju.
Pārāk smags treniņš, piemēram, kura laikā veidojas pienskābe, var gan
bojāt mitohondrijus, gan apgrūtināt to funkciju.

Kapilāri – organisma „pastnieki”
Jo vairāk pastnieku, kas dala pastu, jo ātrāk tiek piegādātas vēstules un
paciņas to saņēmējiem. Tādā veidā darbojas kapilāru sistēma. Fiziskās
sagatavotības treniņos ar zemu un vidēju intensitāti cilvēks laika gaitā
Ilglaicīgs zemas intensitātes var pat dubultot kapilāru daudzumu. Tas nozīmē, ka tiek vairāk
treniņš palielina kapilāru
piegādāts skābeklis mitohondrijiem un smaga darba laikā ir vieglāka
tīklu
piekļuve skābeklim. Orientieristam nepārtraukti jāuztur šīs funkcijas.
Ja tiek pārtraukts treniņš, gan mitohondriji, gan kapilāri beigs attīstīties
un pāries uz parasto līmeni.

Vispārējās un specifiskās spējas

Visu fizisko spēju pamats

Visu veidu fiziskais treniņš var tikt iedalīts „ vispārējo” un „specifisko”
spēju treniņos. Par specifiskajām tiek sauktas spējas, kas atrodas tajās
ķermeņa daļās, kas iesaistītas konkrētā sporta veida specifiskajās
kustībās. Tātad orientieristam tas nozīmē – ja vēlies būt prasmīgs
apvidus skrējējs mežā, tad vispirms jātrenējas mežā, nevis pa ceļiem.
Skriešanas solis pa ceļiem ir stipri atšķirīgs no skriešanas soļa mežā
(skatīt „Sporta veida analīze”). Turpretim skriešana pa ceļiem,
slēpošana, slidošana, peldēšana un riteņbraukšana ir ļoti labs vispārējo
fizisko spēju treniņš.

Vispārējās fiziskās spējas

Specifiskās spējas var
uzlabot tikai ar sacensībām
līdzīgiem treniņiem

Sirds un plaušu kapacitāte un asins spējas piesaistīt skābekli tiek
sauktas par vispārējām fiziskām spējām. To pamatā ir visu veidu
vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi. Divi svarīgi šo spēju faktori ir
sirds sistoliskais tilpums un hemoglobīna koncentrācija asinīs. Sporta
veidos, kas nodarbina lielās muskuļgrupas, sistolisko tilpumu var
trenēt ar dažādas – gan augstas, gan zemas – intensitātes treniņiem.
Hemoglobīna koncentrācija ir pilnvērtīga uztura un atpūtas
sabalansēšana. Vispārējās fiziskās sagatavotības trenēšana augstā
līmenī prasa daudz gadu, taču, līdzko tas ir izdarīts, var pieļaut
atsevišķu treniņu pātraukumus vai arī treniņa apjoma samazināšanu
atsevišķos periodos, nesamazinot fiziskās spējas. Bāzes periodā ir labi
pamainīt dažādus sporta veidus, jo tad slodze pārsvarā tiek sirdij un
plaušām un lielākajām ķermeņa daļām, izvairoties no to pārpūles.

Specifiskās spējas
Specifiskās spējas ir saistītas ar tām kustībām, ko tu veic.
Orientieristam tas nozīmē orientēšanās sacensības pārnest uz
treniņiem. Tāda pati intensitāte, tāds pats ātrums, tāda pati slodze, tāds
pats segums. To ir jācenšas panākt, lai varētu trenēt specifiskās spējas
tik labi, cik vien iespējams. Lai pārvietotos grūtā apvidū, orientieristam
ir vajadzīga muskuļu masa, ap kuru ir plašs kapilāru tīkls. Muskuļu
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Specifiskās spējas var
uzlabot tikai ar
sacensībām līdzīgiem
treniņem

pareizajām muskuļšķiedrām vajag pareizos nervu impulsus.
Muskuļšķiedrām vajag daudz mitohondriju un lielu enzīmu aktivitāti,
kā arī lai katrā muskuļšūnā notiek tā veida barībasvielu apmaiņa un
enerģijas ražošana tieši tam darbam, ko tu vēlies, lai muskulis veic
sacensību laikā. Lai uzturētu un uzlabotu savas specifiskās spējas,
orientieristam atliek tikai viens: trenēties līdzīgi sacensībām.

Skābekļa patēriņš
Skābeklis organismam ir vajadzīgs gan atpūšoties, gan strādājot.
Atpūtā skābekļa patēriņš ir apmēram 0,2–0,3 l/min, un orientieristam
pie maksimālas slodzes tas ir 4–4,5 l/min sievietēm, 5–6 l/min
vīriešiem. Atpūtas laikā skābeklis tiek izmantots, lai uzturētu
smadzeņu, nervu sistēmas un iekšējo orgānu funkcijas, bet darba laikā,
lai kopā ar muskuļu glikogēnu ražotu enerģiju muskuļšūnās. Atpūtas
laikā vienā stundā un uz vienu ķermeņa kg tiek patērēta apmēram
1 kcal, ap 70 kcal vīrietim, kas sver 70 kg. Savukārt patēriņš sacensībās
var sasniegt pat ap 14–15 kcal vienā stundā uz vienu kg ķermeņa svara,
kopā ap 1000 kcal tam pašam vīrietim.
Skābekļa patēriņš l/min

Saistība starp skābekļa patēriņu un
slodzes apjomu. (No grāmatas
„Trenē savas fiziskās spējas”,
Artūrs Forsbergs)

slodzes apjoms
atpūta

iešana
5 km/h

skriešana
9 km/h

skriešana dažādā ātrumā
12 km/h un 15 km/h

Skābekļa patēriņš un slodzes apjoms palielinās paralēli viens otram,
līdz skābekļa patēriņš sasniedz indivīda maksimālo apjomu (skatīt
grafiku). Un tomēr slodzes apjoms var nedaudz palielināties, bet tad
muskuļi pāriet no sadedzināšanas uz sašķelšanu, tiek ražota pienskābe.
Augsts maksimālā skābekļa patēriņš ir viens no svarīgākajiem
fiziskajiem priekšnosacījumiem, lai kļūtu par labu elites klases
orientieristu (skatīt vairāk „Fizioloģiskais profils”). Salīdzinot ar
citiem sporta veidiem, orientēšanās ir viens no tiem, kam
nepieciešamas augstākas maksimālā skābekļa patēriņa spējas (skatīt
tabulu). Skrējējam jeb orientieristam, kas aktivitātes laikā nes līdzi
savu ķermeni, maksimālo skābekļa patēriņu parasti aprēķina no litra
minūtē – mililitrs uz 1 kg ķermeņa svara minūtē, ml/kg x min.
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Maksimālais skābekļa patēriņš ml/kg min

Distanču slēpošana
Riteņbraukšana
Orientēšanās
Triatlons
Skriešana
Iešana
Peldēšana
Maksimālā skābekļa patēriņa
apkopojums, kas veikts zviedru
vīriešu valsts izlases sportistiem
dažādos sporta veidos. (No grāmatas
„Trenē savas fiziskās spējas”, Artūrs
Forsbergs)

Kanoe airēšana
Kalnu riteņbraukšana
Florbols
Kalnu slēpošana
Futbols
Galda teniss
Hokejs
Ūdensslēpošana
Basketbols
Cīņas sports
Netrenētie,
fiziski veselie
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treniņš

Vispārēji

specifiski

Orientēšanās vispirms ir
aerobās izturības sporta
veids gan fizisko, gan
specifisko spēju ziņā
Kā var trenēties?

Foto: Leif Forslund

Sākuma punkts visu veidu treniņiem ir sporta veida, prasību un fizisko
spēju analīze. Ar šīm analīzēm savu treniņu saturu noteikt ir vieglāk.
Sacensību mērķis vienmēr ir treniņu centrā. Ar to jāsaprot, ka tu
trenējies, lai varētu labi sagatavoties sacensībām un startēt tajās, cik
labi vien iespējams. Tāpēc treniņu vadlīnija – „tu kļūsti prasmīgs tajā,
ko trenē” – ir svarīga.
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Agrāk tika apgalvots, ka „orientieristi skrien pārāk daudz un trenējas
pārāk maz”. Pēdējos desmit gados, pateicoties darbam ar izlases
sportistiem, tas ir mainījies. Visi panākumi tiek būvēti treniņos un
nedaudz uz idejām, ir daudz sviedru un maz iedvesmas. Virsotņu
sasniegšanai nav īsāka ceļa. Tie ir atkal un atkal treniņi, kā arī veselīgs
dzīvesveids. Tāpēc, pirms sāc trenēties, būtu prātīgi apdomāt. Katram
orientieristam pašam vai ar savu treneri jāatrod individuāls un optimāls
treniņu risinājums. Katram ir savi priekšnoteikumi, ir stiprās un vājās
puses, kā arī citi faktori, kas regulē treniņus.

Vispusīgs treniņš
„Tu nekad nebūsi stiprāks par savu vājāko posmu”. Lai trenētos
specifiski, ir jātrenē viss ķermenis. Vispārējais fiziskais stāvoklis, kas
nozīmē koordināciju, motorās spējas, ķermeņa apzināšanos un spēku,
ir svarīgs pamats, lai varētu trenēties bieži un intensīvi. Turklāt
vispusīgs treniņš novērš traumu rašanos, jo slodze katrai ķermeņa daļai
ir mazāka un treniņi daudzveidīgi. Tāpēc svarīgas ir vispārējās un
specifiskās spējas. Jānoskaidro, kuru vai kuras vispārējās un
specifiskās spējas tu gribi uzlabot vai saglabāt un ar kādām
treniņmetodēm to panākt.

Treniņš dod kvalitāti
Jo vairāk domā par treniņiem, jo vairāk var iegūt no katra atsevišķi. Tas
nozīmē, ka tu attīsti savas vājās puses un uzturi un uzlabo savas stiprās
puses. Lai būtu prasmīgs skriešanā mežā, lai varētu skriet ātrāk un
lielākus attālumus tieši mežā, vajadzētu izvirzīt par galveniem šādus
treniņu veidus:
·
·
·
·
·
·
·

vispārēji spēka treniņi, piemēram, vingrošana, apļa treniņš,
MARS treniņš;
skriešana bezceļu apvidū;
ātra skriešana dažāda veida apvidū;
dažāda veida intervāli mainīgā apvidū;
specifiski spēka treniņi, skriešana ar pretestību, piemēram,
„kalna treniņš”;
lokanības treniņi, piemēram, veiklības un koordinācijas
treniņš;
cik bieži vien iespējams, jāiekļauj treniņos karte kā daļa no
treniņa.

Aerobā izturība, vispārīgi un specifiski
Orientēšanās galvenokārt ir aeroba rakstura sporta veids, tas nozīmē–
enerģijas ražošanā izšķirošā nozīme ir skābeklim. Visu veidu aeroba
rakstura treniņu laikā – gan vispārējos, gan specifiskos – organisma
sistēmas paspēj novērst pienskābes rašanos. Ja aeroba rakstura treniņa
laikā rodas pienskābe, tad, iespējams, ir pārāk liels ātrums vai ir cits
liels, ārējs apgrūtinājums, piemēram, kalns.
Vispārējā aerobā izturība ar labiem panākumiem tiek trenēta ar citiem
sporta veidiem. Svarīgākais, lai treniņos būtu liela slodze sirdij,
plaušām un asinsrites ceļiem, ir lielo muskuļgrupu nodarbināšana.
Iespējams, distanču slēpošana ir tas sporta veids, kur šiem orgāniem
visvieglāk var uzlikt lielu slodzi.
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Ir labi nodarboties ar riteņbraukšanu, galvenokārt kalnu
riteņbraukšanu, kā arī slidošanu, peldēšanu, airēšanu, kanoe airēšanu
un, protams, skriešanu. Kad pievērsies citiem sporta veidiem, tad tu
iegūsti efektu no treniņu daudzveidības, mazāk noslogo „orientēšanās
muskuļus”, tad ir lielāka iespēja palielināt kopīgo treniņu apjomu.

Kalnu riteņbraukšana ir
laba alternatīva skriešanai.
Riteņbraukšana trenē
vispārējo aerobo izturību

Foto: Leif Forslund

Aerobās izturības specifiskajos treniņos ir svarīgi, lai tie būtu pēc
iespējas līdzīgāki sacensībām – skriešanai mežā. Parasti specifiskās
spējas ir noteicošais posms sacensībās. Slēpotājs, kas tikai slēpo, iegūst
augstas un specifiskas spējas savā sporta veidā. Bet tam pašam
slēpotājam bez skriešanas treniņiem nav ne mazākās iespējas izmantot
savu skriešanas muskuļu vispārējo spēku. Un atkal tu kļūsti prasmīgs
tajā, ko trenē.

Aerobās izturības
specifiskajos treniņos ir
svarīgi, lai tie būtu pēc
iespējas līdzīgāki
sacensībām, skriešanai
mežā

Foto: Leifs Forslunds
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Zemāk redzamā tabula sniedz ieskatu dažādos treniņa
veidos:
Aerobais treniņš; % no maksimālās sirds frekvences;
Borgs; pienskābe; (mmol/l); laiks
Apjoma treniņš, zema intensitāte; 60–75; 10–13, 2–3; ilgāk
par 1 h 30 min
Apjoma treniņš, vidēja intensitāte; 75–85; 12–13; 2–3; 1–2 h
Apjoma treniņš, augsta intensitāte (ātrs temps); 85–95; 15–17;
3–4; 30–-60 min
Garš intervāla treniņš; 85–95; 15–17; 3–4; 20–60 min
Īss intervāla treniņš; 85–95; 15–17; 3–4; 10–45 min
Dabiskie intervāli; 75–95; 13–17; 2–4; 20–60 min
Fartleks; 60–95; 10–17; 2–4; 20–60 min
Anaerobais treniņš
Uzrāviens kalnā; 95–100; 17–19; vairāk par 4; 20–45 min
Ātruma intervāli; 90–100; 17–19; vairāk par 4; 20–45 min

Apjoma treniņš

Apjoma treniņš palielina
mitohondriju
koncentrāciju, kapilāru
daudzumu un labāku
tauku( kā enerģijas veida)
izmantošanu

Apjoma treniņa laikā tu pārvietojies no punkta A līdz punktam B vairāk
vai mazāk vienādā tempā. Ātrums vai intensitāte var mainīties atkarībā
no treniņa mērķa. Mērķis šādam zemas vai vidējas intensitātes
treniņam ir ķermeņa pielāgošana ilglaicīgam darbam, t. i., uzlabot gan
vispārējo, gan specifisko izturību. Ja tu trenējies orientēšanās
skriešanā, tu iegūsti gan vispārējās, gan specifiskās spējas orientēšanās
sportam, bet velo, slēpes vai kanoe dod orientieristam vispārējās
spējas. Ir labi, ja var pamainīt abas šīs treniņu formas, lai tu pārmaiņus
gan skrietu, gan brauktu ar riteni, gan peldētu un airētu. Dažādu sporta
veidu kombinēšanai vienā treniņā, piemēram, skriešana,
riteņbraukšana, peldēšana, „cross” treniņš, ir tā priekšrocība, ka tu vari
trenēties vairāk un tas efektīvi iespaido vispārējās spējas un mazāk
noslogo visu ķermeņa muskulatūru. Divas stundas „cross” treniņš ir
noteikti krietni labāks nekā atbilstošs treniņš tikai ar skriešanu.
Zemas vai vidējas intensitātes apjoma treniņam mežā galvenokārt ir
uzdevums palielināt muskuļu spēju efektīvi izmantot skābekli. Šāda
treniņa efekts būs mitohondriju koncentrācijas pieaugums gan skaitā,
gan izmērā, kapilāru pieaugums un spēja labāk izmantot taukus kā
enerģijas avotu. Ja zema intensitāte, vispirms tiek lietotas lēnās
muskuļšķiedras (I tips) un dominē tauku sadedzināšana. Tiek
nostiprināts skelets, locītavas un cīpslas un berzēšanās pret ādu
palielina spējas tikt galā ar noberzumiem.
Zemas intensitātes treniņiem vajadzētu izvēlēties viegli līdz mēreni
kalnainu apvidu, bet vidējas intensitātes treniņiem viegli līdz stipri
kalnainu apvidu. Lai noturētu pareizi tempu, ātrums vispirms jāregulē
ar sajūtām un pašsajūtu. Šajā situācijā ļoti labs tempa turētājs ir Borga
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skala. Zemu intensitāti var saukt arī par „pļāpāšanas tempu”, bet
vidējas intensitātes laikā vienā elpas vilcienā iespējams pateikt
4–6 vārdus. Pulsa piefiksēšana ir vērtīga, lai ar sajūtu palīdzību
iemācītos atrast pareizo tempu. Labs skriešanas palīglīdzeklis treniņu
uzlabošanai ir pulsametrs. Kā ātruma regulēšanas treniņš pulsametrs
orientieristam ir mazāk piemērots.
· Apjoma treniņš dod labu fizisko

sagatavotību, un tādējādi ir pamats
spējai veikt lielākas intensitātes
treniņus.
· Apjoma treniņi vajadzīgi visu gadu.
· Apjoma treniņi dominē ziemas un

vasaras laikā, t. i., bāzes periodā.
· Apjoma treniņi veiksmīgi ir,

nodarbojoties arī ar citiem sporta
veidiem vai veicot „cross” treniņu.
Foto: Leif Forslund

Apjoma treniņš ar augstu intensitāti
Apjoma treniņš ar augstu
intensitāti trenē skriešanas
ekonomiskumu

Apjoma treniņš ar augstu intensitāti orientieristam nozīmē, ka tu
tuvojies sacensību tempam. Skrien 30–60 minūtes tik ātri, lai
skriešanas tehnika šķiet laba. Ķermenī ir jābūt viegluma sajūtai, it kā tu
lido virs zemes. Kājas un rokas harmoniski tiek kustinātas vienā tempā.
Pienskābe, kas rodas, tiek izvadīta treniņa laikā, t. i., tu skrien zem vai
tuvu savam anaerobajam slieksnim. Šo treniņu ar panākumiem var
veikt līdzenā līdz vidējā kalnainā apvidū, vēlams kalnainā priežu mežā.
Treniņa mērķis ir trenēt vienlaicīgi gan vispārējo, gan specifisko
aerobo kapacitāti, kā arī orientēšanās soļa muskuļu nervu funkciju. Ja
saglabā lielu ātrumu, tiek uzlabots skriešanas ekonomiskums. Treniņu
var veikt atsevišķos gadījumos kā formas saglabāšanu treniņu bāzes
periodā, bet galvenokārt to vajadzētu izmantot specifisko treniņu un
sacensību periodā.
Apjoma treniņu ar augstu intensitāti var
veikt arī kā intervāla treniņu. Distance
tiek sadalīta dabiski ar vairākiem
atkārtojumiem, piemēram, 2–4 km ar
apmēram 5 minūšu aktīvu atpūtu, lēnu
skriešanu. Tad ātrumu var manāmi
palielināt tā, lai pēdējā pusminūtē var
just pienskābes veidošanos. Tā kā
treniņš tiek pārtraukts ar aktīvu atpūtu,
organisms līdz nākamajam ātruma
intervālam atjaunojas relatīvi ātri. Šo
treniņu pārsvarā veic specifisko treniņu
un sacensību periodā.
Foto: Leif Forslund

Šajos treniņos svarīgākais ir, lai sajūtas spēj noteikt ātrumu. Treniņam
jāliek tev just zināmu piepūli, iespējams, pat lielu piepūli (15–17 pēc
Borga) elpojot, bet kājās jābūt vieglai līdz zināmai piepūlei (10–15 pēc
Borga skalas). Ar šādām izjūtām visam ķermenim vienlaicīgi ir gan
liela slodze, gan spēja neitralizēt pienskābi.
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Garais intervāla treniņš
Sadalot augstas intensitātes garo intervāla treniņu dažādās daļās –
darbs-atpūta, intervāli –, tiek iegūti vairāki pozitīvi efekti. Rēķinot
visus intervālus no kopīgā treniņlaika, tev ir iespēja, neuzkrājot daudz
pienskābes, atrasties maksimālā skābekļa patēriņa līmenī ievērojami
ilgu laiku.
Šis treniņš, tāpat kā apjoma treniņš ar augstu intensitāti, notiek
sacensībām līdzīgā ātrumā. Intervāla treniņa mērķis ir uzlabot
vispārējo aerobo kapacitāti – sirdi un plaušas – un specifisko aerobo
kapacitāti skriešanai mežā – orientēšanās muskuļus.
Katrā intervālā ātrums ir liels, 10–15 sitienu mazāk par maksimālo
pulsu, un tas ir neizbēgami, ka intervāla vēlākajā daļā rodas vairāk
pienskābes, nekā organisms spēj izvadīt. Tāpēc atpūta starp intervāliem
ir svarīga. Tā kā katrā darba periodā pulss paspēj sasniegt plānoto
līmeni, atpūtas laiks ir mazāk svarīgs. Jāatpūšas vismaz tik ilgi, lai
nākamais intervāls tiktu skriets tādā pašā ātrumā kā agrāk.
Pulss

Maksimālais pulss

Grafiks: 4 min darba, 2 min atpūtas

minūtes

Garš intervāla treniņš nozīmē 2–10 minūtes darba pārmaiņas ar atpūtas
periodu ar divreiz īsāku laiku. Visierastākā intervāla forma ir četras
minūtes skriešana un divas minūtes aktīva atpūta. Atkārtojumu skaits ir
atkarīgs no treniņa intensitātes un sportiskajiem mērķiem. Parastais
skaits 1–2 sērijām ir 3–6 atkārtojumi.
Garie intervāla treniņi tiek veikti galvenokārt bāzes periodā, bet var arī
piemērot specifisko treniņu un sacensību periodā.
Šajos treniņos svarīgākais ir, ka izjūtas
nosaka ātrumu. Tā laikā tev jājūt
zināma līdz pat liela piepūle (15–17
Borga skala) elpošanā un neliela līdz
pat liela piepūle (13–17 Borga skala)
kājās. Ar šīm izjūtām viss ķermenis
pakļauts lielai slodzei, un tajā pašā
laikā atpūtas periodā organisms paspēj
neitralizēt pienskābi.

Intervāla treniņu laikā
ātrumu nosaka sajūtas

Foto: Leif Forslund
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Šis intervāla treniņš galvenokārt ir
piemērots orientieristam pubertātes
pēdējos gados līdz pieaugušo
vecumam, apmēram 20–22 gadi. Tieši
šajā periodā vispārējās spējas vislabāk
pieņem šāda veida treniņu, un tu
pamazām un mērķtiecīgi palielini
aerobo kapacitāti.
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Īss intervāla treniņš
Intervāla treniņu var skriet arī ar īsiem
periodiem. Parastākās formas – darbsatpūta – ir „90–30”, „70–20”, „45–15”
vai „15–15”.
Pēdējo intervālu sauc arī par „īss-īss”
intervāls. Tā kā katrs intervāls pats par
sevi nedod pietiekami lielu pulsu, ir
svarīgi, lai atpūtas periods ir īss. Tāpēc
šie intervāla treniņi pareizajā pulsa
līmenī būs pēc dažām minūtēm. Īso
intervāla treniņu mērķis, tāpat kā garajos
intervāla treniņos, ir palielināt vispārējo
aerobo kapacitāti, t. i., palielināt sirds
asins pumpēšanas spējas.
Līdz ar atpūtas periodu biežo
atkārtošanos starp darba periodiem,
muskuļi pārsvarā paspēj izvadīt radušos
pienskābi.

Foto: Leifs Forslunds

Turklāt atpūtas laikā muskulis uzkrāj
skābekli nākamajam darba periodam.
Tas nozīmē, ka, neņemot vērā lielo
ātrumu, ja darba periodi nav pārāk ilgi,
tiek saražots neliels daudzums
pienskābes.

Šos intervālus var veiksmīgi skriet mežā, stadionā ar šķēršļu joslām vai
kā apļa treniņu. Skrienot mežā īsos intervālus, tiek lietotas gan lēnās,
gan ātrās muskuļšķiedras. Tas nozīmē, ka skriešanā tiek iesaistīts
vairāk šķiedru un palielinās izredzes izmantot specifiskās spējas
orientēšanās muskuļos. Katrā intervālā ātrums ir līdzīgs sacensību
ātrumam vai lielāks. Tas dod ļoti labu skriešanas tehniku. Reizēm šāda
treniņa forma var būt apgrūtinoša un tāpēc izmantojama kā formas
slīpēšanas treniņš. Īsie intervāli būtu galvenokārt jāskrien specifisko
treniņu un sacensību periodā.
maksimālais pulss

Pulss

Grafiks: darbs 70 sekundes,
atpūta 20 sekundes („70–20”)

minūtes

Pulss

maksimālais pulss

Grafiks: darbs 15 sekundes,
atpūta 15 sekundes („15–15”)

minūtes

Šajos treniņos svarīgākais ir tas, ka izjūtas nosaka ātrumu. Treniņam
jārada zināma līdz pat liela piepūle (15–17 Borga skala) elpošanā un
neliela līdz zināma piepūle kājās (13–15 Borga skala). Šādas izjūtas
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dod lielu slodzi visam ķermenim, tajā pašā laikā organisms atpūtas
periodā paspēj neitralizēt radušos pienskābi.
Tas ir lieliski, ja īso intervāla treniņu var skriet ar šķēršļu joslām, kā apļa
treniņu vai arī kā cita veida vispārējā spēka treniņu. Katrs vingrinājums
tiek pildīts ar vairākiem atkārtojumiem un atpūtas pauzes starp
vingrinājumiem ir īsas. Pēc katras pauzes tiek veikts jauns
vingrinājums. Tas nozīmē, ka katru darba periodu var veikt ar lielu
intensitāti (vairāk lasīt „Vispārējais spēks”). Šāda veida treniņus
vislabāk veikt bāzes periodā.

Dabiskie intervāli

Vispārējais spēks arī var
nodrošināt vispārējo
fizisko sagatavotību

Minēto treniņu darba periodu vada laiks, bet dabiskajos intervālos
slodzi nosaka ārējie faktori. Izvēloties stipri kalnainu vai dažāda veida
purvainu apvidu, atklātu vai aizaugušu, tiek mainīta slodze asinsrites
un elpošanas orgāniem. Arī augsnes segums, piemēram, daudz melleņu
krūmu vai viršu, nodrošina lielāku slodzi, liekot celt augstāk kājas.
Grūti caurejami izcirtumi ar krūmājiem un sagāztiem kokiem maina
slodzi. Dabiskie intervāli nozīmē, ka šo ārējo faktoru ietekmē
jāpalielina ātrums, bet, skrienot lejā no kalna un vieglā apvidū, ātrums
tiek samazināts. Šādos treniņos intervāla garumu visu laiku nosaka
apvidus. Der arī pretējs treniņš, t. i., mierīgi kalnā un pilnā ātrumā
līdzenumā.

Apvidus nosaka intervāla
darba periodu

Kartes attēls: „Nāves distance”
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Tā saucamā „nāves distance” ir laba, lai pārliecinātos, kā var pārmaiņus
veikt dabiskos intervālus, apjoma treniņu ātrā tempā un sacensībām
līdzīgu skriešanu mežā. Šo distanci jāplāno mainīgā apvidū pārmaiņus
ar stāviem un īsiem, gariem un lēzeniem kalniem, atklātiem un
aizaugušiem purviem, grūti caurejamiem izcirtumiem un viegli
skrienamu apvidu. Tā var būt parasta orientēšanās distance vai arī
līnijas orientēšanās. Distance tiek sadalīta vairākās daļās ar atzīmēm,
kur veicami intervāli un kur temps ir lēnāks, atpūtas periods.

Fartleks
Fartleka mērķis vispirms ir trenēt orientēšanās skriešanas tehniku. Tajā
pašā laikā vienlaicīgi tiek attīstītas vispārējās un specifiskās spējas. Ar
skriešanas tehniku jāsaprot, ka tu ar vismazāko enerģijas patēriņu spēj
pārvarēt apvidus šķēršļus. Ķermenī skriešanas laikā ir vajadzīga
atslābinoša izjūta. Jo vairāk pareizo muskuļu, sinerģistu, tiek lietoti,
sperot soli, jo vieglāk ir paskriet ātrāk. Ja skriešana ir vairāk „cīnies”
rakstura vai ja skriešana šķiet disharmoniska, visdrīzāk, ka tieši šai
kustībai tiek lietoti nepareizie muskuļi, antagonisti. Tāpēc ir svarīgi, lai
fartleka laikā orientierists trenējas sacensību apvidū un vēl lielākā
ātrumā mainīgā apvidū, lai iemācītos un saglabātu pareizo skriešanas
tehniku.

Atslābinoša skriešana

Orientieristam fartleks galvenokārt jātrenē tādā apvidū, kādā notiek
sacensības. Orientēšanās skriešanas tehnikai raksturīgs tas, ka neviens
solis apvidū nav līdzīgs citam solim. Akmeņains apvidus, biezi
saaudzis mežs, stāvas nogāzes ir daži apvidus varianti, kas prasa no
skrējēja „atslābinātu spēku”. Ja tu šādā apvidū uzdrošinies palielināt
ātrumu, tev ir iespēja uzlabot savu skriešanas tehniku. Fartleks dod
iespēju lielā ātrumā un ar atslābinātu ķermeņa stāju koncentrēties
skriešanas tehnikai.

Anaerobā izturība
Pienskābes treniņš
palielina anaerobo
kapacitāti

Anaerobā kapacitāte
ir svaigs produkts

Anaerobā treniņa mērķis ir pieradināt organismu, lai tas spētu skriet ar
pienskābi un tajā pašā laikā saglabāt skriešanas tehniku un palielināt
ķīmiskos procesus muskuļos „skābā vidē”. Ar to saprot – iemācīties
paciest pienskābi, palielināt spējas apslāpēt jeb neitralizēt pienskābi un
palielināt spējas tās izvadīt.
Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka anaerobo kapacitāti pozitīvi ietekmē īsi
treniņi augstkalnē. Tā sauktajā „Kenijas pētījumā” (Zviedrijas
Vieglatlētikas federācija) pierādīja, ka muskuļiem pieauga pienskābes
apslāpēšanas jauda – tas nozīmē, ka muskuļšūnas efektīvāk var
neitralizēt pienskābi un tādējādi ilgākā laikā notur nemainīgu šūnas
skābuma līmeni jeb pH. Turklāt tika novērota mazāka pienskābes
rašanās un to enzīmu pieaugums, muskulatūrā noārda pienskābi.
Nokļūstot atpakaļ parastajā līmenī, sirds frekvence un subjektīvā
slodzes uztveršana uz skrejceliņa testa laikā samazinājās. Tas liecina
par paaugstinātām anaerobajām darba spējām. Līdzīgi rezultāti tika
sasniegti arī Zviedrijas Orientēšanās federācijas augstkalnes projektā.
Pienskābes treniņš un īsais treniņš augstkalnē dod acīmredzot to pašu
efektu anaerobās kapacitātes ietekmēšanā. Atšķirība ir tikai metodē.
Pienskābes treniņiem jābūt pilnībā līdzīgiem attiecīgajam sporta
veidam. Treniņa efekts ir specifisks, un tas tiek iegūts tajās
muskuļšķiedrās, kas piedalās attiecīgajās kustībās. Tāpēc
orientieristam jāskrien mežā ar tādām pretestībām kā kalns un purvs.

Uzrāviens kalnā
Vieglākais pienskābes treniņš ir 30–90 sekunžu skriešana pret kalnu
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maksimālā ātrumā. Kalna galā kājām vajadzētu būt pilnīgi stīvām un
pārgurušām.
Pēc katra uzrāviena vajadzētu 3–4 minūšu aktīvu atpūtu, lai būtu spēks
atkārtot nākamo uzrāvienu. Ja atpūtas laikā skrien, no pienskābes
atbrīvoties ir vieglāk. Katra sērija sastāv no 3–5 atkārtojumiem, un to
var atkārtot 1–2 reizes.

Uzrāvienam kalnā jābūt
ar lielu piepūli, 17–19 pēc
Borga skalas

Foto: Leif Forslund

Šādam treniņam gan elpošanā, gan kājās jārada lielu līdz pat ekstremāli
lielu piepūli, 17–19 pēc Borga skalas. Šīs izjūtas visam ķermenim rada
milzīgu slodzi, un organisms atpūtas periodā tikai daļēji paspēj izvadīt
pienskābi.

Pienskābes treniņš ir
līdzīgs formas noslīpēšanas
treniņam

Šo treniņu vajadzētu izmantot tikai pēdējās 4–8 nedēļas pirms
svarīgajām sacensībām, kurās tev jābūt formā. Ja pienskābes treniņu
laikā tiek paņemta pauze, iegūtais efekts pazūd ļoti ātri. Anaerobā
kapacitāte ir „svaigs produkts” un pēc mēneša pilnībā pazūd. Taču
anaerobo kapacitāti var saglabāt ar sacensību un atsevišķu pienskābes
treniņu palīdzību. Šos treniņus galvenokārt izmanto formas
noslīpēšanai specifisko treniņu periodā un formas saglabāšanai
sacensību periodā.

Ātruma intervāli
Cits pienskābes treniņa veids ir īso intervālu apgriešana. „30–90”,
„20–70”, „15–45” ir tikai daži varianti, kurus var izmantot katru par
„30–90”
„20–70”
„15–45”

sevi vai kopā. Īsie uzrāvieni kalnā ir laba treniņmetode, kad ātruma
intervāli tiek veikti atsevišķi, piemēram, ilgākais 20 sekundes pret
kalnu un 70 viegla skriešana lejā no kalna. Vieglākais variants ir
spontāni mainīt un ļaut apvidum noteikt katra intervāla garumu.
Piemērots treniņa veids ir skriet tā saucamo „nāves distanci” ar
maksimālu ātrumu pret kalniem un starp katru kalnu veikt vieglu
skrējienu.
Tāpat kā agrāk minētajā uzrāviena treniņā, šim treniņam jānodrošina
liela līdz ekstremāli liela piepūle (17–19 Borga skala) gan elpošanā,
gan kājās. Šīs izjūtas visam ķermenim rada milzīgu slodzi, un
organisms atpūtas laikā tikai daļēji paspēj izvadīt pienskābi.
Šo treniņa veidu, tāpat kā uzrāvienu kalnā, vajadzētu izmantot tikai
pēdējās 4–8 nedēļas pirms tām sacensībām, kurās jābūt formā. Treniņš
tiek izmantots galvenokārt formas noslīpēšanai specifisko treniņu
periodā un formas saglabāšanai sacensību periodā.

94

Fiziskais treniņš
Pienskābes treniņš ir ekstrēms. Pirms katra šāda treniņa vajadzētu sevi
labi sagatavot gan psiholoģiski, gan fiziski. Tas ir ļoti nogurdinošs, un
pēc tā ir nepieciešama krietni ilgāka atpūta nekā pēc aerobā treniņa. Arī
traumas iegūt ir lielāks risks, jo tiek strādāts ar maksimālu muskuļu
spēku. Pienskābes treniņos ierasta trauma ir muskuļu sastiepšana vai
izmežģīta potīte. Iemesls varētu būt pārāk ātri pieaugoša slodze, slikts
sagatavošanās treniņš, pārāk īss atjaunošanās periods starp treniņiem
vai arī pārāk slikti veikta iesildīšanās.

Skriešanas tehnika
Pēdas ir kā sajūtu
tausteklis

Visos agrāk minētajos treniņu veidos atkal un atkal tiek uzsvērts, ka tu
kļūsti prasmīgs tajā, ko trenē. Orientierista skriešanas tehnika ir ļoti
specifiska, tāpēc ka apvidus un slodze sacensībās un attiecīgi dažādās
sacensības ir mainīgas. Skriešana apvidū notiek ar viegli ieliektiem
ceļiem un gūžām, kas nodrošina zemu smaguma punktu un labu
līdzsvaru. Spēja lielā ātrumā skriet pa nelīdzenu segumu, neredzot, kur
tiek likta kāja, nav atkarīga no spēcīgākām pēdu saitēm.
Pētot elites klases orientierista traukšanos cauri mežam, šķiet, ka
sportists ar ķermena smaguma centra pārvietošanu, ko aktīvi koordinē
ar rokām un ķermeņa augšdaļu, saglabājot ātrumu, var izlīdzināt
svārstības. Impulsi smaguma centra pārvietošanai acīmredzot nāk no
pēdas novietojuma uz nelīdzenā seguma.
Iespējams, pēdas strādā kā „sajūtu taustekļi”. Jo vairāk ierasta ir
skriešana mežā, jo vieglāk skriet atslābinātam dažādos apvidos ar
mainīgu segumu.
Stokholmas Sporta augstskolas diplomdarbā, ko 1989. gadā izstrādāja
Kurts Svensons (Kurt Svensson), Ēriks Svensons (Erik Svensson) un
Jans Sundbū (Jan Sundbüe), pierādīts, ka skriešanai mežā ir maz
līdzības ar skriešanu pa ceļu (skatīt tabulu zemāk). Vienīgais kopīgais
ar skriešanu pa ceļu skriešanas tehnikas ziņā bija „ķermeņa augšdaļas
noliekšana uz priekšu, skrienot mežā uz leju”. Šī tabula ir pierādījums,
kāda ir nozīme sporta veida treniņu analīzē.
Meža
apvidus

Meža
Meža
apvidus, uz apvidus, uz Kailcirte
augšu
leju

Purvains Akmeņains
apvidus
apvidus

Tabula parāda mēģinājumu subjektīvi
un skaitliski parādīt dažus
biomehāniskus

parametrus, kas

attiecas uz orientēšanās skriešanu
sacensību ātrumā. Tas ir veikts pēc
liela skaita skrējēju video analīzes.
Aprēķins ir veikts attiecībā pret
skriešanu konstantā ātrumā uz
līdzenas asfaltētas virsmas

Soļa garums (cm)

-

---

-

--

---

--

Soļa frekvence
(dubultsolis/min)
Pēdas novietojums
(saskarsmes laiks)
Roka (novirzes no
simetriskas kustības)

-

---

-

--

---

+

+

++

--

++

+++

++

+

+++

+++

++

+++

++

Ceļgala pacelšana

+

++

--

++

+++

+

Gūžas (fleksibilitāte)

+

+++

--

+

+++

+++

Ķermeņa augšējā daļa
(noliekšanās uz priekšu)

+

+++

0

+

++

+

+ + + =stipri lielāks par
+ + = lielāks par
+ = nedaudz lielāks par
0 = vienāds ar
-= nedaudz mazāks par
- - =mazāks par
- - - = stipri mazāks par
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„Cross” treniņš
„Cross” treniņa princips galvenokārt ir vispusīgums un vispārējās
aerobās kapacitātes treniņš. Tā kā orientēšanās ir aerobais sporta veids,
tad ir labi, trenējot aerobo kapacitāti, mainīt treniņu veidus, cik vien tas
iespējams. „Cross” treniņa priekšrocība ir tā, ka, lai uztrenētu
vispārējās spējas, ilgākā laika periodā tiek noslogota sirds, plaušas un
asinsrite, izmantojot dažādas ķermeņa daļas. Vēl viens labums ir tas, ka
vienā reizē tiek „iztukšota” viena muskuļa enerģija, un, tā kā treniņi ir
dažādi, cīpslas, locītavas un saites tiek noslogotas mazāk.

Foto: Leifs Forslunds

Foto: Leif Forslund

Šie apvienotie treniņi ir iespējamie orientieristam atkarībā no
gadalaika
Apvienotie treniņi orientieristam atkarībā no gadalaika
Distanču slēpošana-skriešana-peldēšana
Distanču slēpošana-skriešana-vispārējie
spēka vingrinājumi
Distanču slēpošana-vispārējie spēka
vingrinājumi-peldēšana
Distanču slēpošana-slidošana-peldēšana
Skriešana-riteņbraukšana-peldēšana

Distanču slēpošana-skriešana
Distanču slēpošana-riteņbraukšana
Distanču slēpošana-vingrošana-peldēšana
Distanču slēpošana-riteņbraukšanapeldēšana
Skriešana- vispārējie spēja vingrinājumipeldēšana

Skriešana-vingrošana

Skriešana-vingrošana-peldēšana

Riteņbraukšana-skriešana-riteņbraukšanapeldēšana
Vispārējie spēka vingrinājumi-skriešana
ūdenī-peldēšana

Riteņbraukšana-vispārējie spēka vingrinājumipeldēšana

Triatlons (peldēšana, riteņbraukšana un skriešana) ir „cross” treniņa
variants. Peldot triatlonists izmanto ķermeņa augšdaļu,
riteņbraukšanā– augšstilbu un gūžu muskulatūru, kā arī ikru muskuļus
skrienot. Tas parāda, ka sportot ļoti ilgi un lielā ātrumā ir iespējams.
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Treniņu veidu apvienošanu var kombinēt nebeidzami, tā ir tikai paša
sportista fantāzija, kas ir ierobežojošais faktors. „Cross” treniņš ir
forma, ko mūsdienu profesionālie sportisti izmanto aizvien vairāk un
vairāk, un labums, ko tādējādi iegūst, var tikt formulēts šādi:
· tiek trenēts viss ķermenis;
· aerobā kapacitāte tiek trenēta ilgi;
· reti tiek piedzīvotas pārslodzes

traumas;
· tas ir daudzveidīgi un jautri.

Iesildīšanās

Iesildīšanās sagatavo
ķermeni smagai piepūlei

Foto: Leif Forslund

Iesildīšanās mērķis ir sagatavot ķermeni
smagai piepūlei. Iesildīšanās aizņem
15–20 minūtes, un šajā laikā notiek
muskuļu temperatūras palielināšanās.
Palielināta temperatūra nozīmē, ka
skābeklis vieglāk tiek transportēts uz
muskuļu šūnām, palielinās enerģijas
ražošana, kā arī nervu impulsi no
smadzenēm uz muskuļiem nokļūst ātrāk.
Muskuļi un muskuļu šūnas aktivizējas
vieglāk – tas nozīmē, ka nepareizus soļus
izlabot ir vieglāk.

Iesildīšanās piemērs:
· 5–10 min skriešana;
· muskuļu stiepšanas vingrinājumi, galvenokārt kāju muskuļiem,
apmēram 5 min;
· pulsu palielinošas kustības: ceļgalu uzrāvieni uz augšu, papēžu
speršana atpakaļ, pamatīgs potīšu darbs, atspēriena lēcieni un
tamlīdzīgi, 3–5 min;
· beidz ar 50–60 m skriešanu vienlīdz pieaugošā tempā, 3–4 reizes;
· atpūties un kādu minūti pirms starta motivē sevi treniņam vai
sacensībām.
Iesildīšanās palīdz gan sasniegt labus rezultātus, gan novērst
traumas.

Atsildīšanās
Atsildīšanās ir nākamā treniņa pirmā
daļa. Kad ķermenis ir veicis fiziski
smagu darbu, muskuļos paliek pāri
blakusprodukti. It sevišķi pēc
sacensībām, kad ķermenī krājies
ievērojams daudzums pienskābes,
atsildīšanās ir svarīga. Ja tu pēc piepūles
neesi aktīvs, pienskābe organismā paliek
un atjaunošanās prasa ilgāku laiku.
Pateicoties atsildīšanās procesam,
pienskābe un citi blakus- produkti
sadedzinās ātrāk un arī ātrāk pa
asinsrites ceļiem tiek izvadīti ārā (ar
atsildīšanos).

Atsildīšanās palīdz gan
sasniegt labus rezultātus,
gan novērst traumas

Foto: Leif Forslund

97

Fiziskais treniņš
Atsildīšanās piemēri:
· uzreiz pēc treniņa/sacensībām viegls skrējiens 5–15 min;
· muskuļu stiepšanas vingrinājumi/strečings, galvenokārt kāju

muskulatūrai, apmēram 5 min;
· atslābināšanās sēžot vai guļot, sasprindzini un atslābini lielās
muskuļgrupas no galvas līdz kājām.
Atsildīšanās palīdz gan sasniegt labus rezultātus, gan novērst traumas.

Spēks

Muskuļaina cīpsla

Izturīgs vai spēcīgs?

Orientieristam vajadzētu būt „muskuļainai cīpslai”, būt spēcīgam
vieglā ķermenī. Šajā sporta veidā mēs pārvietojam savu ķermeņi ar
paša spēkiem cauri apvidus šķēršļiem. Orientierista spēks ir saistīts ar
ķermeņa svaru. Tas nozīmē, ka orientieristam vispirms ir jābūt
spēcīgam un izturīgam visā ķermenī un jāspēj panest savu svaru.
Turklāt viņam jābūt īpaši spēcīgām pēdām, ikriem, augšstilbiem un
gūžām, jo šīs ķermeņa daļas izpilda skriešanas soli mežā. Nav nekāda
iemesla trenēt papildu muskuļus, jo tad skrienot tie būs kā smaga
mugursoma.
Spēka vingrinājumu mērķis ir tāda muskuļa uzlabošana, lai tas var
strādāt ilgāk, ir izturīgāks vai arī var saražot vairāk spēka, ir spēcīgāks.
Spēka vingrinājumu efekts parādās ātri, bet sākumā tas ir atkarīgs no tā,
ka koordinācija, neiromuskulārās funkcijas, ir uzlabojušās, un tikai
vēlāk muskulis kļūst spēcīgāks. Spēcīgas cīpslas, locītavas un skrimšļi
veidojas lēnāk nekā muskuļu spēks, ja treniņi ir vienveidīgi un pārāk
intensīvi, var iegūt traumas.
Spēka vingrinājumiem ir svarīgi, ka kustības jau sākumā trenē pareizi
un lēnā tempā. Pēc tam pamazām var palielināt slodzi.

Daudz atkārtojumu un
maz svara vai nedaudz
atkārtojumu un liels svars

Treniņā rezultāts ir atkarīgs no izvēlētā svara. Jo lielāks svars, jo mazāk
atkārtojumu iespējams veikt, bet, ja svars tiek samazināts, tos pašus
vingrinājumus var izpildīt ilgāku laiku. Ja trenējas ar mazāku svaru un
daudz atkārtojumiem, tiek trenēta muskuļu izturība. Ja veic ar lielu
svaru un nedaudz atkārtojumiem, palielinās muskuļu masa,
maksimālais spēks.
Treniņa rezultāts, trenējoties ar maz atkārtojumiem un lielu svaru, ir
acīm redzams. Muskuļu apmērs pieaug. Katra atsevišķā muskuļu
šķiedra kļūst lielāka, bet netiek radīta neviena jauna muskuļu šūna.
Izturības treniņos ar daudz atkārtojumiem un mazu svaru paaugstinās
vietējā asins apgāde, un tas palielina muskuļa spēju strādāt ar lielāku
pienskābes koncentrāciju.

Dinamiska vai statiska?

Tiek izšķirta dinamiskā un statiskā muskuļu slodze. Dinamiskā slodze
nozīmē, ka spēks tiek attīstīts, mainoties muskuļa garumam. Ja
muskulis samazinās, notiek koncentrisks darbs, piemēram, augšstilba
priekšpusē un ikra muskulī, skrienot pret kalnu. Kad musklis strādā
pagarinoties, tiek runāts par ekscentrisku darbu, piemēram, augšstilba
priekšpusē, skrienot no kalna. Statiskā slodze nozīmē, ka muskulis
strādā, nemainoties tā garumam, piemēram, vēdera muskulatūra, ceļot
augšup ceļgalus.

Vispārējie spēka vingrinājumi
Meža darbi= vispārējs
spēks
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Bērnta Frilēna (Bernt Frilen) spožuma un slavas gados, 1970. gadā,
liela daļa vīriešu, labāko elites orientieristu, savus spēka vingrinājumus
veica darbā. Daudzi strādāja mežā vai arī izpildīja kāda cita veida
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fizisku darbu. Tika veikts daudz atkārtojumu ar mazu svaru. Ķermenis
kļuva visnotaļ spēcīgs, pateicoties darbam. Mūsdienās reti kurš, kam ir
fiziski smags darbs, veido orientēšanās karjeru. Vairākumam ir sēdošs
darbs. Tas nozīmē, ka vispārējie spēka vingrinājumi ir ļoti nozīmīga
kopējā treniņa sastāvdaļa.

Stipra mugura un vēders
ir svarīgi skriešanai mežā

Foto: Leifs Forslunds

Ķermenis svaru vietā

Orientēšanās sportā, tāpat kā citos sporta
veidos, ir nepieciešams labs vispārējais
spēks, lai visas ķermeņa muskuļu grupas
strādātu sabalansēti. Īpaši svarīgi ir
nostiprināt vēdera un muguras korsetes
muskuļus. Orientējoties visas kustības
sākas no gūžas, t. i., lai noritētu kāju un
arī daļēji roku kustības, ir nepieciešama
laba stabilitāte. Skriešanai mežā
korsetes muskuļu spēks ir svarīgs tāpēc,
ka gūžas saliecējmuskuļi strādā milzīgi
daudz, sperot katru soli. Jo biežāk
sacensību laikā jāceļ ceļgali, jo lielāka
nozīme ir korsetes muskuļiem. Ja
korsete ir vāja, skrējējs ātri vien saliecas
sēdošā skriešanas pozā un tādējādi zaudē
gan ātrumu, gan tehniku.

Spēka vingrinājumi orientieristam ir, lai noslogotu visus ķermeņa
muskuļus ar viegliem spēka vingrinājumiem, kas tiek bieži atkārtoti.
Paša ķermenis ir pilnībā pietiekams svars. Var izmantot arī svaru stieni
ar mazu svaru, bet vajadzētu lietot tikai izņēmuma gadījumos.
Vispārējam spēkam kā treniņš labi piemērota ir visa veida vingrošana.
Citiem vārdiem sakot, aerobikas veidi. MARS treniņš, apļa un pāru
treniņi ir cita veida vingrinājumi, lai iegūtu vispārēju spēku.
Vispārējos spēka vingrinājumus vajadzētu pildīt visu gadu,
nodarbojoties ar tiem bāzes periodā un kā formu uzturošu treniņu
sacensību periodā.

MARS treniņš
MARS ir saīsinājums no vārdiem vēders-roka-mugura-sāns zviedru
valodā (mage-arm-rygg-sida). MARS uzdevums ir trenēt korsetes
muskuļu izturību.

MARS pēc skriešanas

Treniņš veidots no 32 posmiem, kas jāveic cits pēc cita. Piemērots
darba intervāls ir „30 × 15”, t. i., strādā 30 sekundes un atpūties (pāreja
uz nākamo vingrinājumu) 15 sekundes. Tā kā MARS galvenokārt ir
izturības treniņš, tad to var veikt visu gadu, ieteicams kombinācijā ar
kāda cita veida fiziskās sagatavotības treniņu, piemēram, skriešanu,
slēpošanu, peldēšanu, riteņbraukšanu vai „cross” treniņu. Daži piemēri
MARS treniņam ir atrodami nākamajā lappusē. Treniņš notiek,
izmantojot vingrinājumu mapi, tajā var atrast visus ieteicamos MARS
treniņa piemērus.
Ieteikumi!
Ieraksti pats savu MARS disku! Izvēlies mūziku, kas tev patīk un kas
tevi iedvesmo un padara priecīgu! Ieraksti disku ar dažāda veida
mūziku, lai treniņā būtu kādas pārmaiņas!
· Spēka vingrinājumi, 24 minūtes, ritmiska mūzika
· Strečings, 6 minūtes, mierīga un melodiska mūzika
· Atslābināšanās, 5–10 minūtes, klasiskā mūzika
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MARS treniņa piemēri

Vēders

Vēders: vēdera prese saliektās kājās

Vēders: vēdera prese ar kājām gaisā

Rokas: roku saliekšana un iztaisnošana, „pumpēšanās”

Rokas

Rokas: roku saliekšana un iztaisnošana uz aizmuguri

Mugura

Mugura : „suņa čurāšana”
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Mugura

Mugura: kājas augšā un plati

Sāns

Sāns: kāju celšana

Sāns: gurna pacelšana

Specifiskie spēka vingrinājumi
Visu gadu lielākajai daļai treniņu vajadzētu būt saistītiem ar konkrēto
indivīdu un tiem būtu jālīdzinās sacensībām. Ja veicam specifiskos
spēka vingrinājumus, kustībām jābūt tuvām orientēšanās kustībām.
Specifiskie treniņi ir muskuļu un kustību specifikas treniņi.

Muskuļu specifikas
treniņi var noderēt
piespiedu atpūtas
apstākļos, piemēram,
traumas gadījumā

Foto: Leif Forslund

Muskuļu specifikas treniņu var veikt kā
maksimālo spēku treniņu ar maz
atkārtojumiem un lielu svaru. Šis treniņš
diez vai derīgs orientieristam, kad
muskuļi jau tiek noslogoti. Bet traumas
gadījumā, kad atsevišķu veidu
muskuļiem ir nepieciešams atpūsties,
piemēram, ja ir lauzta kāja vai muskuļu
spēku sadalījums labajā un kreisajā pusē
vai priekšā un aizmugurē nav vienāds,
muskuļu specifikas treniņi ir ļoti
noderīgi. Šādus treniņus var izpildīt ar
trenažieriem. Treniņu mērķis ir
palielināt muskuļu masu specifiskajā
muskulī.
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Skriešana ar espanderu ir
viens no kustību specifikas
spēka treniņa veidiem

Foto: Leif Forslund

Kustību specifikas spēka treniņš ir veicams mežā, skrienot ar pretestību
vai apgrūtinošos apstākļos. Tas veicams ar mazu svaru un tik lielā
ātrumā, kādu atļauj pretestība. Trenēt kustību specifisko spēku ar
trenažieriem nav iespējams. To orientierists trenē, skrienot pret kalnu,
no kalna, purvā un ziemā sniegā. Ar ārējiem faktoriem tiek mēģināts
bremzēt orientierista ātrumu. To var panākt arī, ja kāds skrien aiz
muguras un tur espanderu ap orientierista vidukli vai ja tiek skriets ar
nelielu izpletni aizmugurē.
Kustību specifikas spēka treniņš ir ļoti līdzīgs anaerobajam treniņam
un slodzes un atjaunošanās ziņā var tikt vērtēts tāpat.
Turklāt no orientierista arvien vairāk tiek prasīts attīstīt „strečingasaīsināšanas” spējas (stretch-shortening), jo starptautiskā orientēšanās
arvien vairāk un vairāk kļūst kontinentāla jeb parkveidīga. Tas nozīmē,
ka muskulis un cīpsla tiek izstiepti un tam seko strauja kontrakcija. Tas
notiek, piemēram, tad, kad tu nolec no viena paaugstinājuma un uzreiz
lec augšā uz nākamā. „Strečings-saīsināšana” palīdz tev skriet ātrāk, un
elastība nozīmē ekonomiskāku muskuļu darbu, kas patērē mazāk
enerģijas. Ja salīdzina jaunās paaudzes vidējās un garās distances
skrējējus, tā nav nejaušība, ka viņi pārvietojas ekonomiskāk un ātrāk,
vairāk uz pēdas priekšējās daļas. Orientieristam tas būtu kā
atsperīguma treniņš– lēcieni jeb daudzsoļi pret kalnu, tas palielinātu
pēdas un ikra elastību. Šo treniņu var īstenot, iekļaujot citos, piemēram,
fartlekā vai uzrāvienā kalnā.

Atsperīguma treniņš ar
paaugstinājumiem

Foto: Leif Forslund
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Kustību specifikas spēka treniņu var veikt visu gadu, vairāk izmantojot
specifiskā treniņā un sacensību periodā. Muskuļu specifikas spēka
treniņu vajadzētu realizēt tikai bāzes periodā vai arī atsevišķos
gadījumos, kad tas īpaši nepieciešams, piemēram, pēc traumas.

Lokanība
Ir svarīgi saglabāt to dabisko lokanību, kas mums piemīt, esot bērniem.
Vairākumam jauniešu lokanība ir pietiekama, bet ar vienveidīgiem
treniņiem drīz vien muskulatūra kļūst sasprindzināta. Daži no mums
jau kopš dzimšanas ir īpaši lokani, galvenokārt locītavās. Šāda veida
lokanību nav vajadzīgs papildināt ar treniņiem, bet gan ar spēka
vingrinājumiem. Nepieciešams iemācīties redzēt atšķirību starp
locītavu un muskuļu lokanību. Pieaugot treniņu apjomam un
intensitātei, muskuļus un pārējās daļas ap locītavu nepieciešams
regulāri stiept, lai tās nekļūtu sasprindzinātas.
Ar vispārējiem lokanības treniņiem tiek saprasta bieža kustību
atkārtošana locītavās, lai iegūtu labu lokanību. Netiek prasīta ekstrēma
lokanība. Ar īpašas lokanības treniņu tiek saprasta lokanības
uzlabošana tajās locītavās, kas var būt ierobežojošas īpašās kustībās,
orientēšanās skriešanā, un tādējādi var tikt uzlabotas skriešanas spējas
mežā. Orientēšanās skriešanas tehnikā liela nozīme galvenokārt ir
gūžas saliecējmuskuļu un plekstveida muskuļu lokanībai.

Laba lokanība uzlabo
skriešanas tehniku un
līdz ar to arī rezultātus

Foto: Leif Forslund

Visa veida treniņš, sevišķi vienveidīgs, muskuļus nedaudz saīsina.
Turklāt arī vecuma un muskuļmasas palielināšanās negatīvi ietekmē
lokanību. Sievietes pēc dabas ir vairāk lokanas nekā vīrieši.
Ir vairāki iemesli, kāpēc lokanības treniņiem vajadzētu kļūt par svarīgu
treniņu sastāvdaļu visu gadu. Pirmkārt, laba lokanība novērš vairāku
traumu rašanos. Lieliska lokanība svarīgos skriešanas tehnikas
muskuļos padara fasciju* elastīgāku, kura savukārt paaugstina fiziskās
spējas. Tas veicina soļa garumu un labākas koordinācijas spējas.
Pateicoties tam, palielinās arī ātrums.
Atsevišķi muskuļi, palielinoties to masai, kas ir ierasts process, pildot
spēka vingrinājumus, kļūst viegli, spriegi vai saīsināti. Fascija ap
muskuli nav vairs pietiekama tā aptveršanai, tāpēc tas kļūst
sasprindzināts vai arī īsāks.
* Fascija- saistaudu apvalks, kas sedz muskuļus.
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Reizēm arī gadās, ka starp dažādām muskuļu grupām nav līdzsvara,
sevišķi ar mazkustīgumu traumas vai pārtrenēšanās dēļ. Slikta lokanība
atsevišķās locītavās var nozīmēt, ka citas ķermeņa daļas veic
vienpusīgu darbību, lai kompensētu mazāk kustīgo locītavu, kas rada
nevajadzīgu nolietošanos.
Ir trīs galvenie lokanības treniņu veidu – „iestiepšana- noturēšanaizstiepšana”. Visiem kopīgas ir lēnas un kontrolētas kustības.
· „Iestiepšana” – kustībai tiek ļauts aiziet locītavas ārējā daļā, ar vieglu

iešūpošanu un atkal atpakaļ. Iestiepšanas vingrinājumi var tikt
lietoti saistībā ar iesildīšanos un lai saglabātu lokanību.
· „Noturēšana” – muskulis tiek izstiepts, līdz ir pamatīgi nospriegots un

tādā pozīcijā tiek turēts vismaz 20–30 sekundes. Pēc dažu sekunžu
atpūtas „noturēšanu” var atkārtot 2–3 reizes.
· „Izstiepšana” jeb „sasprindzinājums-atslābinājums” ar izstiepšanas

metodi, kā tas arī tiek saukts, ir parastākā izstiepšanas metode.
Tas nozīmē, ka
1) tu nostājies izstiepšanas pozā,
2) muskuli, ko taisies izstiept, uz 5 sekundēm sasprindzini,
3) atbrīvo sasprindzinājumu un atslābinies 3 sekundes,
4) izstiep muskuli, līdz tas ir pamatīgi nospriegots,
5) muskuli turpini turēt izstieptu 15 sekundes.

Vai visiem jātrenē lokanība?
Ja ar lokanības treniņiem tiek saprasts strečings pirms un pēc treniņa
vai sacensībām, tad tas ir jāpilda visiem. Šis ir tā saucamais pamata
strečings, kas nozīmē, ka tam ir traumu novēršanas un fizisko spēju
uzlabošanas efekts. Ja domājam lokanību kā tādu, tad tas ir vajadzīgs
tikai, ja ir saīsināti muskuļi.

Strečinga vingrinājumi
Šeit redzamie vingrinājumi ir piemērs atbilstošām strečinga kustībām
orientieristam:

Foto: Leif Forslund

1. vingrinājums. Muskuļu grupa: plekstveida
muskulis (pa kreisi), ikra muskulis (pa labi)

2. vingrinājums. Muskuļu grupa:
apakšstilba muskulatūra
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4. vingrinājums.
Muskuļu grupa: priekšējie
augšstilba muskuļi un
saliecējmuskulis

3. vingrinājums.
Muskuļu grupa: priekšējie augšstilba muskuļi
(pa kreisi), gūžas saliecējmuskuļi (pa labi)

6. vingrinājums.
Muskuļu grupa:
vēdera muskulatūra
5. vingrinājums.
Muskuļu grupa:
augšstilba mugurējie muskuļi

7. vingrinājums.
Muskuļu grupa: gūžas muskulatūra

8. vingrinājums.
Muskuļu grupa:
sānu muskulatūra

9. vingrinājums.
Muskuļu grupa:
augšstilba iekšpuse
Foto: Leif Forslund
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11. vingrinājums.
Muskuļu grupa: muguras
muskulatūra

10. vingrinājums.
Muskuļu grupa: sēžas muskulatūra

Foto: Leif Forslund
12. vingrinājums.
Muskuļu grupa: plecu muskulatūra, aizmugurējā daļa (pa kreisi). Plecu un krūšu muskulatūra,
priekšējā daļa (pa labi)
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Foto: Leif Forslund

Ir vairāki veidi, kā vadīt un kontrolēt, lai dažādu veidu izturības
treniņos tiek saglabāts pareizs ātrums. Iepriekš esam daudz stāstījuši
par maksimālā pulsa procentu un piepūles līmeni elpošanā un kājās. Ir
arī citi paņēmieni, piemēram, mērīt pienskābes līmeni treniņā vai
izmantot laiku, minūtes uz kilometru, kā mērlīdzekli. Praktisku
iemeslu dēļ esam izvēlējušies vieglākos veidus – piepūles līmeni un
pulsu – kā līdzekli intensitātes kontrolei vai lai uzlabotu esošos
treniņus. Piepūles līmenis ir vienīgais veids, kā sajust un kontrolēt
ātrumu treniņā.

Nosaki piepūles līmeni ar Borga skalu
Sajustā piepūle ir veca metode, kā aprakstīt treniņa intensitāti. Gunārs
Borgs, psiholoģijas profesors Stokholmas univeristātē, šo metodi
izmēģināja pirms 30 gadiem. Tālāk redzamā piepūles vērtību skala
mūsdienās bieži tiek lietota, lai testētu sportistus, bet ļoti reti izmantota
treniņa vadībā.
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Šo metodi zviedri novērtē īpaši augstu, bet, kad to izpēta un izprot, tā ir
pārāka par citām. Izmantojot Borga skalu jeb RPE skalu (Ratings of
Perceived Exertion), kā to patiesība sauc, vari noteikt savu piepūles
līmeni gan elpošanā, gan kājās. Orientēšanās sportā Borga skala tiek
atzīta vairāk, un mūsdienās elites sportisti to izmanto bieži.

Sajūtas treniņa vadībā ir
noteicošās

„Vispārējais un
specifiskais nogurums”

Sajūtas, kas rodas, piedzīvojot dažādus piepūles līmeņus, ir tieši
saistītas ar konkrētā brīža uzdevuma izpildi. Ja tieši tad tiek mērīts
pulss un pienskābe, iegūst rezultātu par to, kas notika pirms brīža, t. i.,
iepriekšēja rezultāta uzlabošanai pulss un pienskābe ir sekundāras. Ja
slodze tiek palielināta, palielinās ātrums, tiek saražots liels daudzums
pienskābes, kas nozīmē, ka organismam tas ir jākompensē ar
palielinātu skābekļa daudzumu un paaugstinātu sirds frekvenci. Taču
tas notiek ar novēlošanos, salīdzinot ar to, ko tu sajūti uzreiz, mainot
piepūles līmeni. Pienskābes daudzumu parasti mēra no pirksta gala, bet
tās transportēšanai no kājām līdz turienei ir garš ceļš. Taču, kad
pienskābe nokļūst muskulatūrā, sajūtama tā ir uzreiz, – tas nozīmē, ka
piepūles līmenis muskulī ir vienkāršs indikators, kas parāda, cik ļoti
intensīvs tieši tagad ir treniņš.
Tiek izšķirts „vispārējais un specifiskais nogurums”. Orientieristiem
specifiskais nogurums saistīts ar kājām, bet vispārējais nogurums – ar
elpošanu un pulsu. Gunārs Borgs izstrādāja divas skalas: „pienskābes”,
0–10, un „pulsa”, 6–20. Treniņa laikā vieglāk un praktiskāk ir izmantot
skalu. Vairumā izturības sporta veidu pieredze rāda, ka pulsa skala ir
visatbilstošākā gan kājām, gan elpošanai. Kad trenējas, jāvēro, ko
vērtē. Skrienot mežā elpošana un aizdusa var tikt izjusta kā 17, bet
piepūle kājās 13. Tāpēc jāskatās, kāds piepūles līmenis ir gan vispārēji,
gan specifiski.
Ir labi, ja treniņa laikā ir līdzi Borga skala, piemēram, attēlota kartes
aizmugurē, lai varētu iemācīties piepūles sajūtas ar dažāda veida
intensitāti un lai kontrolētu šo intensitāti dažādos treniņos. Galvenokārt
Borga skala ir derīga, kad nepieciešams samazināt ātrumu attāluma
treniņos un lai uzturētu lielu tempu ātruma, intervāla un pienskābes
treniņos.
Borga pulsa skalas mērvienības ir veidotas pēc pulsa. Ja piepūles
skaitlis ir 9, tad tas atbilst darbam, kas šķiet viegls, un pulss ir ap 90.
Treniņš, ko izjūt kā grūtu, tiek vērtēts ar 15, un tas atbilst pulsam ap
150. Bet jāatceras, ka maksimālais pulss ir ļoti individuāls un var
mainīties no 170–220. Tāpēc nevar likt vienādības zīmi starp pulsu un
piepūles līmeni, bet gan jāvērtē procenti no maksimālā pulsa (sirds
frekvence) un piepūles līmenis.
Tiešā pulsa un piepūles līmeņa salīdzināšana labi darbojas, kad
intensitāte un ārējie apgrūtinājuma faktori, piemēram, apvidus, segums
un kalnainums, ir nemainīgi. Orientēšanās ir diezgan neierasta. Pulss
parasti ir palielināts un nepārtraukti atrodas augstā līmenī, tas nozīmē,
ka, skrienot kalnā, skābeklis nepieciešams enerģijas ražošanai un,
skrienot lejā no kalna, tas vajadzīgs, lai „izskalotu” (atbrīvotos)
muskuļu pienskābi. Tāpēc pulss ir liels, bet pienskābe ir atkarīga no
piepūles līmeņa, skatīt „Dala pētījumu” („Prasību analīze”).
Borga skala ir labs darba līdzeklis treniņa intensitātes kontrolei, jo
piepūles līmenis tiek justs uzreiz gan vispārēji, gan specifiski.
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Borgs-RPE
Piepūles novērtējums, slodzes pulss (sirds frekvence)

Borga skala

6
7
8

} īpaši viegli

< 60% no maksimālā pulsa

9
10
11
12

} ļoti viegli
} diezgan viegli

60–75% no maksimālā pulsa

13
14

} neliela piepūle

75–85% no maksimālā pulsa

15
16
17

} zināma piepūle

18
19

} ekstremāli liela piepūla

20

85–95% no maksimālā pulsa

liela piepūle

maksimāla piepūle

95–100% no maksimālā pulsa
100% no maksimālā pulsa

Pulss treniņu uzlabošanai
Gan pulss, gan pienskābe ir laba novērtēšanas metode, lai parādītu, kas
treniņa laikā ir noticis. Pulsa un pienskābes mērīšana sniedz vērtīgu
informāciju orientieristam, lai aprakstītu un apgūtu dažādas
intensitātes. Diemžēl pienskābes mērīšana pašam sportistam vai
trenerim turpat ārā ir pārāk sarežģīta un smalka. Ja ir iespēja dabūt
ierīces un zināšanas to atļauj, tad pienskābes mērīšana ir laba metode,
lai pedagoģiski izskaidrotu, kas notiek treniņa vai sacensību laikā.
Savukārt kā kontroles līdzeklis treniņos orientieristam pulss un
pienskābe ir mazāk derīgi.
Pulss ir labs paņēmiens, lai novērotu,
kāda slodze ir sacensībās un treniņos. Ja
izrēķini, cik daudz procentu no
maksimālā pulsa jābūt treniņa laikā un
vienlaicīgi mēģini novērtēt piepūles
līmeni, tad ir vieglāk atrast pareizo
ātrumu. Taču jāatceras, ka pulss
salīdzinājumā ar Borga skalu ir
neprecīzs mērlīdzeklis.
Lai no pulsa būtu kāds labums,
nepieciešams zināt savu maksimālo
pulsu. Par to vairāk lasāms 72. lpp.

Foto: Leif Forslund
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°

Foto: Lars Hogedal

Tests laboratorijā vai „darba laukā”?
Visiem sportistiem ir tikai viens patiesi labs tests, proti, sacensībās.
Visu treniņu uzdevums ir uzlabot, attīstīt un saglabāt dažādas spējas, lai
sacensībās startētu labāk. Sacensībās ir daudz un dažādu faktoru, kas
ietekmē orientierista spējas startēt labi. Fiziski tā ir izturība un
skriešanas ekonomiskums, tas ir svarīgs un prasa uzmanību.

Sacensības ir labākais tests

Testi, kas veikti laboratorijā, nekad nav 100% precīzi attiecībā uz sporta
veida specifiku, bet tas ir labs pamats, lai saprastu, kādā līmenī atrodies.
Savukārt testi, kas tiek veikti „darba laukā” atbilst sporta veida
specifikai, un tādā gadījumā parasti ir vajadzīgs tikai pulkstenis, lai
laiku pa laikam nolasītu laiku. Jau pieminētais, ka mēs kļūstam
prasmīgi tajā, ko trenējam, parāda, ka vēlāk vajadzētu arī testēt to, ko tu
trenē. Tāpēc treniņam jābūt tieši saistītam ar sacensību situāciju.
Veiksmīgas laboratorijas un „darba lauka” testu priekšrocības ir tās, ka
tu iegūsti labu savu spēju pārskatu. Izturība, vispārējā un specifiskā
aerobā kapacitāte, pienskābes panesība, vispārējā un specifiskā
kapacitāte, vispārējās, specifiskās, kā arī skriešanas spējas ir tās
fiziskās spējas, kurām tu regulāri mēģini izsekot līdzi.
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Testa aplis
Katram orientēšanās klubam vai katram profesionālam sportistam
vajadzētu savu testa apli, kas regulāri tiek lietots visu gadu. Tāds aplis,
kas ir līdzīgs, cik vien iespējams, orientēšanās sacensību distancei. Tas
nozīmē, ka tajā jāietver visi apvidus veidi, kas tur ir iespējami. Tā var
būt tāda kā „nāves distance” vai arī parasta trase, kur jāskrien 2–4 apļi
(skatīt kartes piemēru tālāk). Aplim tad vajadzētu būt 3–5 km garam un
jāiekļauj apvidus daļas, kas ir līdzīgas sacensībām. Tam, kas gatavojas
valsts čempionātam, ir priekšrocības, ja savā treniņu apvidū ir
iespējams izveidot līdzīgu apli, kāds gaidāms čempionātā. Katra
distances daļa tiek atzīmēta kartē, un, daļām mainoties, tiek uzņemts
laiks. Šo testa apli vajadzētu skriet reizi mēnesī laukā dabā.

Skriešanas tehnikas aplis, 3,7 km

Aerobās un anaerobās kapacitātes tests
Vieglākais veids, kā noteikt savu aerobo
un anaerobo kapacitāti, ir laboratorijas
tests.

Maksimālais skābekļa patēriņš
Lai noteikti maksimālo skābekļa
patēriņu, orientieristam jāskrien pa
skrejceliņu. Slodze tiek palielināta
pamazām un ar iepriekš noteiktiem
intervāliem. Šajā laikā izelpotais gaiss
tiek uzkrāts maisā vai tūlītējām analīzēm
datorā. Tajā pašā laikā asinīs tiek mērīta
pienskābes koncentrācija, tiek reģistrēts
pulss un pašam jānovērtē piepūles
līmenis pēc Borga skalas.

Ēriks Forsgrens (Erik Forsgren) uz
skrejceliņa pie Lennarta Gullstranda
(Lennart Gullstrand) „Bosön” sporta
kompleksā

Foto: Goran Andersson
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Pēc 3–4 minūtēm, kad skriešana sāk šķist nogurdinoša, pamazām tiek
palielināta slodze, līdz orientierists vairs nejaudā skriet. Maksimāli
tests aizņem 5–8 minūtes.
Šā testa laikā iespējams noskaidrot:
· maksimālo skābekļa patēriņu, VO2 max, t. i, vispārējo

un specifisko aerobo kapacitāti;
· maksimālo pienskābes daudzumu, t. i., cik daudz

pienskābes šajā gadījumā tiek saražots. Pienskābe ir
svaigs produkts, testa laikā tās daudzums var stipri
mainīties, neietekmējot skābekļa patēriņu;
· maksimālo pulsu;
· skriešanas laiku līdz spēku izsīkumam.

Kūpera tests
Aprēķinot maksimālo skābekļa patēriņu, tiek izmantotas tādas
noteiktas fizioloģiskās sakarības kā pulsa un skābekļa patēriņa
palielināšanās līdz ar darba slodzes palielināšanos. Šāda veida tests ir
Kūpera tests. Tests nozīmē – tu skrien 3000 m līdzenā vietā,
vieglatlētikas stadionā. Distance jāskrien, cik vien iespējams ātrā un
vienmērīgā tempā. Lai aprēķinātu savu testu, ir jābūt pieejamai rādītāju
tabulai. Orientierists, kas skrien ar laiku 9.10, pēc testa iegūst rādītāju
74, bet cits, kas skrien ar laiku 9.30, iegūst 72.
Priekšrocība ir tā, ka īsā laikā tiek testēti vairāki orientieristi, un tajā
pašā laikā sportists tiek pie kārtīga pārbaudes treniņa. Kūpera tests
orientieristam nav tik labs kā iepriekš minētais, bet labāks nekā
veloergometrijas tests.

Skriešanas ekonomiskums
Orientēšanās sportā, tāpat kā visos izturības sporta veidos, ir svarīgi, lai
būtu augsts maksimālā skābekļa patēriņš. Tajā pašā laikā ir nozīmīgi
uzņemto skābekli un muskuļiem piegādāto enerģiju spēt izmantot
maksimāli labi. Tam nepieciešama laba skriešanas tehnika. Testējot
Zviedrijas izlasi uzreiz pēc PČ 1991. gadā, tika konstatēts, ka Maritai
Skogumai ir zemākais VO2 max, bet labākais savu spēju izmantošanas
rādītājs. Tas pārliecinoši pierāda, ka viņas skriešanas tehnikai un
aerobajai kapacitātei skriešanas ātrumā bija lielāka nozīme nekā VO2
max.
Skriešanas ekonomiskuma mērīšana notiek, tāpat kā mērot VO2 max.
Jāskrien ir pa skrejceliņu, un pēc dažām minūtēm, 4–8 min, katrā
ātrumā tiek mērīts skābekļa patēriņš un tiek ņemtas pienskābes
analīzes. Jāaprēķina arī aerobā enerģijas piegāde. Visveiksmīgāk testu
veikt laboratorijā, bet labāk – sacensību vidē, mežā. Mūsdienās
Zviedrijā Ērebrū „Olimpiskā atbalsta centrā” un „Bosön” sporta centrā
šādam nolūkam ir pieejama pārnēsājama aparatūra.

Pienskābes slieksnis
Pienskābes sliekšņa definīcija ir šāda: pienskābes ražošanas apjoms ir
sasniedzis līmeni, kad tas pārsniedz organisma spējas izvadīt to ārā,
saglabājot esošo ātrumu jeb slodzi.
Pienskābes sliekšņa testa mērķis ir divējāds: 1) izvērtēt treniņu,
2) balstoties uz testa rezultātiem, uzlabot treniņprogrammu. Abos
gadījumos tests tiek veikts pēc skriešanas ekonomiskuma apraksta.
Veicot pienskābes sliekšņa testu, visbiežāk tiek izmantots anaerobās
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vielmaiņas sliekšņa tests, kas tiek veikts slodzes periodā, viens periods
4–8 min. Testu parasti veic 4–5 periodu laikā, un katra beigās tiek
mērīti pienskābe, pulss un piepūles līmenis pēc Borga skalas.
Atšķirības laktāta koncentrācijā asinīs
sportistam, kas veic 3 anaerobās vielmaiņas
sliekšņa testus 5 × 4min, 5 × 6min un 5 × 8 min
vienādā ātrumā. Koncentrācija 5 × 8 min testā
stipri sakrīt ar konstantu laktātu koncentrāciju
40.–50.min tajā pašā testā. (no „Metodiskā

Lai novērtētu treniņu, četru minūšu slodze ir pietiekama, bet, ja vēlas
noteikt pienskābes slieksni, vajadzētu skriet astoņu minūšu periodu
(skatīt grafiku) un nākamjā dienā vēl veikt maksimālo anaerobo spēju
testu (skatīt grafiku).
laktāta koncentrācija asinīs
(mmol/l)

rokasgrāmata laktāta mērīšanai”, Pēters
Fuksdāls ( Peter Foxdal))
Laktāta koncentrācijas izmaiņas asinīs,
palielinoties skriešanas ātrumam vienam un
tam pašam indivīdam tā saucamā „sliekšņu
testa” laikā (A), ko veidoja pieci cits citam
sekojoši skrējieni, katrs astoņas min, kā arī
piecu „maksimālo anaerobo spēju” testu (B)

skriešanas ātrums (min/km)

laikā, kas katrs sastāvēja no 50 minūšu
skrējiena ar tādu pašu intensitāti, kas
„sliekšņa testā”

Anaerobās vielmaiņas slieksnis rāda

Grafiks A
laktāta koncentrācija asinīs
(mmol/l)

Grafiks B
laktāta koncentrācija asinīs
(mmol/l)
ātrums (v) anaerobās
vielmaiņas slieksnis

paredzamo skriešanas ātrumu ar

ātrums (v)
MAX anaerobajam
spēju līmenim

maksimālajām anaerobajām spējām.
Maksimālo anaerobo spēju ātrums (v) sniedz
precīzu lielāko iespējamo skriešanas ātrumu

m/s

ar maksimālo anaerobo spēju laktāta
daudzumu. Anaerobā vielmaiņas sliekšņa
ātrums (v) izskaidro laktātu, kas radies,

anaerobās vielmaiņas
slieksnis

skrienot anaerobās vielmaiņas sliekšņa
ātrumā. (no „Metodiskā rokasgrāmata laktāta

skriešanas ātrums (m/s)

skriešanas laiks: min

mērīšanai”, Pēters Fuksdāls)

Pienskābes slieksnis jau ilgi ir bijis 4 mmol/l. Taču šis līmenis ir
teorētisks, jo pienskābes slieksnis ir stipri individuāls un specifisks
katram sporta veidam. Pienskābes slieksnis var mainīties no 2,5 līdz
6 mmol/l (grafiks zemāk).
Maksimālo anaerobo spēju līmeņa atšķirība
starp diviem ekstrēmi atšķirīgiem indivīdiem,

Grafiks: A-maratonskrējējs

Grafiks: B-vidējo distanču skrējējs

vidējās distances skrējēju un maratonistu.
Vidējās distances skrējējam pienskābes
daudzums sasniedza 6,2 mmol/l, bet
maratonistam 2,6 mmol/l. Labajā kolonnā tiek

laktāta koncentrācija asinīs
(mmol/l)

laktāta koncentrācija asinīs
(mmol/l)
MAX anaerobās spējas

attēlots skriešanas laiks km, kas parāda, ka
maratonists, neskatoties uz zemāku
maksimālo līmeni, spēja skriet ar lielāku
ātrumu km (3:30 min/km), salīdzinot ar vidējo

MAX anaerobās spējas

distances skrējēju ar ātrumu 4:30 min/km. Tas,
ka maratonistam ātrums km ir ātrāks, var tikt
izskaidrots ar to, ka viņš varēja skriet augstākā
savā VO2 max līmenī (85.4 %), salīdzinot ar to,
ko spēja vidējo distanču skrējējs (71.17%).
(no „Metodiskā rokasgrāmata laktāta
mērīšanai”, Pēters Fuksdāls)

skriešanas laiks: min

skriešanas laiks: min

Kad anaerobās vielmaiņas slieksnis ar astoņu minūšu darba periodu
sakrīt ar maksimālo anaerobo līmeni, pienskābes līmenim ir labi
rādītāji. Orientieristam pienskābes līmenis 4 mmol, veicot anaerobās
vielmaiņas sliekšņa testu ar astoņu minūšu darba periodu, un piepūles
līmenis 16–17 pēc Borga skalas var būt labs rādītājs viņa/viņas
pienskābes slieksnim.
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Konkoni tests (Conconi test)
Itāliešu sporta ārsts Konkoni (Conconi) uzskata, ka tiešā saistība starp
sirds frekvenci un darba slodzi novirzās, sasniedzot slodzi, kas sakrīt ar
pienskābes slieksni. Šis lūzumpunkts nav vienādi nozīmīgs visiem
indivīdiem un var parādīties pie lielākas slodzes nekā pie pienskābes
sliekšņa.
Sirds frekvence (sitieni/min)

Pienskābes slieksnis šim indivīdam
veidojas, sasniedzot pulsu 190

mērījumi

Skrienot vienādā ātrumā 200 vai 400 m
distanci stadionā, tiek mērīts pulss ar
pārnēsājamo pulsametru. Sākuma
ātrums ir mazs, un pēc katriem 200 m
ātrums tiek palielināts. Testa sākumā
ātrums tiek palielināts par 2–3 sekundēm
un beigās par 1–2 sekundēm. Jāskrien,
kamēr vairs nevar noturēt ātrumu. Pēc
tam sirds frekvences līkne sāk „liekties”
(skatīt grafiku).

Spēka testi
Vispirms visiem spēka testiem jābūt saistītiem ar ķermeņa svaru.
Orientieristiem vēl interesantāk ir veikt spēku mērīšanu, lai noteiktu
izturību „muskuļu korsetē”, kā arī specifisko spēku kājās un ātruma
spēku. Zemāk redzamas dažas vienkāršas kustības, ko var veikt mājās
vai sporta zālē.
Vēdera prese
Saliektas kājas, rokas aiz galvas, lēna kustība uz augšu, elkoņi viegli
pieskaras ceļgaliem, lēna kustība atpakaļ. Atkārto, cik daudz vien
iespējams, līdz kājas sāk „šļūkt” uz priekšu.

Vēdera prese

„Pumpēšanās”

Foto: Leif Forslund

Rokas plecu platumā, taisns un stingrs ķermenis, lēna kustība uz leju,
zods pret grīdu, lēna kustība uz augšu. Atkārto līdz spēku izsīkumam.

„Pumpēšanās”

Foto: Leif Forslund
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Muguras pacelšana
Guļus ar vēderu pret podestu, kājas nostiprinātas, ķermeņa augšdaļa
virzienā ar galvu uz leju, lēna kustība uz augšu horizontālā līmenī, lēna
kustība atpakaļ. Atkārto līdz spēku izsīkumam.

Muguras pacelšana

Foto: Leif Forslund

„Pievilkšanās”
Brīvi karājoties, rokas plecu platumā, plaukstas uz priekšu, lēna
kustība uz augšu, zods virs stieņa, viegla kustība uz leju. Atkārto, cik
daudz vien iespējams, līdz vairs nav spēka pacelt zodu tik augstu, lai tas
būtu pāri stienim.
Alternatīva vingrinājumam – palikt zemāk stieni, tas pats roku
satvēriens, kājas uz grīdas, taisnas, lēna kustība uz augšu, krūtis pret
stieni, lēna kustība uz leju. Atkārto, cik daudz vien iespējams, līdz vairs
nav spēka pacelt krūtis stieņa augstumā.

„Pievilkšanās”

Foto: Leif Forslund

Sāna pacelšana
Stāvoklis guļus uz sāna pret podestu, gurni pret podesta malu, apakšējā
kāja 90 grādu leņķī, virsējā kāja taisna, rokas krustā pāri krūtīm, lēna
kustība no lejas (karājoties) uz augšu, lēna kustība atpakaļ. Atkārto līdz
spēku izsīkumam.

Sāna pacelšana

Foto: Leif Forslund

Ir svarīgi vingrinājumu veikt lēni, kontrolēti, koncentriski un
ekscentriski ar pilnu atdevi. Labāk vingrinājumus izpildīt mazāk un
pareizi nekā daudz un nepareizi.
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Ātruma spēks orientieristam nozīmē, ka pēdas, ikri, augšstilbi un gurni
sadarbojas, lai pārvietotu ķermeni, cik tālu vai augstu iespējams. To var
izmērīt ar tāllēkšanu no vietas vai vertikālo lēcienu.

Tāllēkšana no vietas
Stāvi aiz līnijas, kājas plecu platumā uz
grīdas ar labu saķeri. Pēc iešūpošanās, ko
veic, lai kustības būtu koordinētas, tiek
izdarīts maksimāls lēciens ar roku
palīdzību un pilnīgu izstiepšanos uz
priekšu un augšu. Piezemēšanās notiek
uz nostiprināta paklāja. Papēži apaviem
var tikt iezīmēti ar krītu, lai būtu vieglāk
nolasīt piezemēšanās vietu.

Tāllēkšana no vietas

Foto: Leif Forslund

Vertikālais lēciens
Stāvot ar sānu pret sienu,
25 cm starp sienu un pēdas
ārējo malu, izstiep roku
maksimālu uz augšu un ar
krītu iezīmē augstumu.
Saliecies 90 grādu leņķī,
iešūpojies, palecies uz
augšu, izstiepjot roku, cik
augstu vien iespējams, un
atzīmē ar krītu.

Vertikālais lēciens

Veic trīs mēģinājumus un
aprēķini labāko.
Svarīgākais ir tas, lai
kustība visas reizes tiktu
izpildīta pareizi.
Foto: Leif Forslund

Veiklības tests
Vingrinājumu komplekss, ko jautri
trenēt un kas labs veiklības mērīšanai, ir
„Harres trase”. Tests ir ātruma, uzrāviena
un lokanības kombinācija. Tas ietver
kāpinājumu, virzienu maiņu, strauju
apgriešanos, lēcienus un ātrus
pietupienus pēc speciālas shēmas
10–15 sekundēs.

Trases shēma:

starts, finišs
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Sāc aiz līnijas un veic vienu apgriezienu,
pēc tam skrien ap konusu vidū, turpini
90 grādu leņķī pa labi, pārlec pāri
barjerai un izlien cauri barjerai, skrien
atpakaļ uz konusu un skrien pa labi,
atkārto to pašas lietas pie pārējām
barjerām un skrien uz finišu.

Fizisko spēju testēšana
Barjeru augstums tiek piemērots atbilstoši dzimumam un vecumam.
Jauniešiem līdz 16 gadiem piemērotais augstums ir 76 cm. Sievietēm
un vecākiem jauniešiem der 84 cm, vīriešiem – 91 cm.

Lokanības tests
Saprotamu iemeslu dēļ orientieristam ir nepieciešama specifiskā
lokanība kājās – šeit domāts par ikriem, augšstilbiem un gurniem. Lai
noteiktu, vai muskuļi ir sasprindzināti, veicamajiem mērījumiem
vajadzētu būt vienkāršiem un viegli saprotamiem.

Ikru muskuļi
Viegls vingrinājums, lai noteiktu
lokanību ikru muskuļos, ir veicams
šādi: pietupienā basām kājām gurnu
platumā, pirksti virzienā uz priekšu,
un visa pēda pie grīdas. Rokas no
sākuma ir izstieptas taisni uz priekšu,
tad brīvi karājas uz leju, un beigās
saāķē pirkstus kopā aiz muguras.
Jāskatās, kādā stāvoklī orientierists
var nosēdēt, nekrītot uz aizmuguri.

Ikru muskuļi

Foto: Leif Forslund

Vērtējums:
 sasprindzināts – „var nosēdēt ar rokām uz priekšu”;
 normāls – „var nosēdēt ar rokām gar sāniem”;
 liels – „ar rokām uz muguras”

Aizmugurējie augšstilbu muskuļi
Apgulies uz grīdas uz
m u g u r a s . Vi e n u k ā j u
vingrinājuma vadītājs pietur
taisnu pie grīdas, otra ir
pacelta gaisā. Kājai jābūt
iztaisnotai celī un taisnai,
neizvirzītai uz āru. Izmēri
leņķi vai novērtē, kad
augšstilba aizmugure kļūst
sasprindzināta.

Aizmugurējie augšstilbu
muskuļi

Foto: Leif Forslund

Vērtējums:
 sasprindzināts – zem 80 grādiem, „nav ne tuvu uz augšu
un taisna”;
 normāls – 80–100 grādi, „tuvu taisnai uz augšu”;
 liels – „nedaudz vairāk kā taisni uz augšu”.
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Priekšējie augšstilba muskuļi
Apgulies uz vēdera uz pietiekami
liela podesta, tā lai viena kāja
taisni zem gurna var tikt balstīta uz
grīdas. Testa vadītājs spiež gurnu
uz leju pret podestu un otru kāju
saliec, līdz tā kļūst sasprindzināta
augšstilba priekšpusē.

Priekšējie augšstilba
muskuļi

Foto: Leif Forslund

Vērtējums:
 sasprindzināts – „papēdis nepieskaras dibenam”;
 normāls– „papēdis tieši saskaras ar dibenu”;
 liels – „papēdis pieskaras dibenam, un ir iespējams
nedaudz pacelt ceļgalu”.

Gūžas saliecējmuskuļi
Apgulies uz vēdera uz pietiekami
liela podesta, tā lai viena kāja
taisni zem gurna var tikt balstīta uz
grīdas. Testa vadītājs spiež gurnu
uz leju pret podestu un ar otru roku
zem ceļa paceļ kāju augšā no
pamatnes.

Gūžas saliecējmuskuļi

Foto: Leif Forslund

Vērtējums:
 sasprindzināts – „ceļgalu iespējams pacelt ne augstāk
par 10 cm”;
 normāls – „ceļgals paceļams 15 cm augstumā”;
 liels – „ceļgals paceļams vairāk nekā 20 cm augstumā”.

Prasības testu veikšanai
Visiem testiem, kas tiek veikti, ir jānotiek pēc šādiem noteikumiem.
Katrs tests veicams vienā un tajā pašā diennakts laikā sportistam, kas ir
atpūties, ar tādiem pašiem treniņiem iepriekšējās dienās. Arī uzturam
vajadzētu būt tādam pašam – ievērojot ēdienreižu kārtību un enerģijas
daudzumu tajās. Nedrīkst būt kavējoši iemesli no iepriekš veiktajiem
treniņiem. Arī iesildīšanās līmenis lielā mērā ietekmē rezultātu, tāpēc
iesildīšanās jāveic tāpat kā pirms sacensībām (skatīt 89. lpp
„Iesildīšanās”). Izņēmums ir lokanības tests, kur pietiek ar
5–10 minūtēm skrējiena, bet nekādu strečingu.
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Treniņu
plānošana

Foto: Leif Forslund

Treniņu vai sacensību plānošana?
vīzija/mērķis

gada plāns

Piemērs treniņu un
sacensību plānošanai

treniņi/sacensības

Profesionālam orientieristam
treniņu plānošana balstās uz
agrākām analīzēm, sporta veida,
prasību, spēju un sacensību
analīzes un sacensību
treniņplāns
programmu. Pirmajā nodaļā
„Stratēģiskā domāšana” tika
sacensību plāns stāstīts par to, ka „sacensībām
jānosaka treniņu mērķi” un ka
„katram treniņam ir nozīme
sacensību rezultātā”.
izmaiņas

izvērtēšana

tālākā attīstība

Vispirms tiek veikts mērķa
apraksts, tad sacensību plāns un
beidzot treniņplāns. Šajā nodaļā
pieņemam, ka ir veikti pirmie divi
soļi. Tieši šeit tiks mēģināts
kombinēt šīs atšķirīgās daļas no
fizioloģijas, psiholoģijas,
orientēšanās tehnikas un citiem
faktoriem vienam indivīdam.
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Vīzijas un mērķi
Sportists un viņa treneris ir izvirzījuši kopēju mērķi, kas veidojas no tā,
kāds ir sportista sapnis jeb orientēšanās vīzija. Tās ir vīzijas un mērķi,
kuri dod enerģiju trenēties ilgu laiku un kas rada iekšēju motivāciju, lai
gūtu panākumus.

Sacensību un treniņu plānošana

Sākumā plāno sacensības

Tagad un šajā brīdī tiek plānoti treniņi, lai varētu labi startēt sevis
izvēlētajās „mērķa sacensībās”. Šīs svarīgās sacensības ir pamats, lai
plānojums būtu prātīgs. Sacensības nosaka treniņplāna saturu, nevis
otrādi. Plāno no sākuma svarīgās sacensības, t. i., tās, kurās tiešām ir
nozīmīgi startēt veiksmīgi un kas prasa fizisku, tehnisku un
psiholoģisku sagatavošanos. Piemēri šādām sacensībām varētu būt
valsts čempionāts, valsts kausa sacensības, valsts izlases atlases
sacensības, lielākas stafetes vai rajona čempionāts. Svarīgajās
sacensībās vajadzētu būt gatavam startēt veiksmīgi. Ja tu piedalies
valsts kausa vai valsts izlases atlases sacensībās, nesagatavojoties
orientēšanās tehnikai, tad tev tās nav svarīgas.
„Nesvarīgas” sacensības un treniņnometnes tiek plānotas pēc tam. Ar
sacensībām, kuras nav svarīgas, tiek domāts, ka tās ir sagatavošanās
sacensības, lai varētu startēt veiksmīgi svarīgajās. Tās neprasa nekādu
īpašu sagatavošanos, bet var būt kā treniņi.
Trešais solis ir treniņu plānošana. Te nepieciešams treniņus veidot šādā
plānā.

Perioda plāns
Tas ir laika periods visu gadu – ziema vai vasara, rudens vai pavasaris.
Katram periodam ir sava nozīme attiecībā uz treniņu veidiem.
Orientēšanās sportā mēs runājam par bāzes, pārejas, specifisko treniņu,
sacensību un atjaunošanās periodiem.

Nedēļas plāns
Mainīgi treniņi nedēļā un starp nedēļām. Nedēļa ar septiņām dienām ir,
iespējams, pārāk īss laiks, lai paspētu visu, ko vēlas, trenēt. Nedēļas
plānam ir jābūt no 10 līdz 14 dienām.

Treniņš
Viens vai vairāki treniņi dienā, aerobais vai anaerobais, vispārējais vai
specifiskais, iesildīšanās un atsildīšanās, fizisko formu uzturošs vai arī
uzlabojošs. Ir daudz jautājumu, uz kuriem vajadzētu atbildēt, pirms
uzsākt treniņus.

Treniņu un sacensību process
Kāpēc? Kas? Kad?
Kā? Kur?

Skaidrs, ka treniņa izpilde ir svarīgākais solis šajā modelī. Tas, ko tu
plāno paveikt, ir jādara ar prieku un motivāciju. Treniņa laikā arī tiek
atrasta pareizā intensitāte, lai trenētu to, ar ko vēlies gūt panākumus. Jo
labāk tu zini, ko trenēt, jo vairāk treniņš šķiet jautrs un attīstošs. Jo
lielāku stimulu sniedz treniņvide, kurā tu atrodies, jo vieglāk trenēties.

Tālākā attīstība
Sacensību rezultāti un dažādi testi (skatīt „Fizisko spēju testēšana”)
parāda, vai plāns un tā izpilde ir bijuši pareizie. Treniņdienasgrāmata,
sacensību analīze, trenera novērojumi un atsevišķas sarunas ir pamats,
lai apstiprinātu labi paveiktu darbu vai pielabotu turpmāko plānošanu.
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Izvērtēšana

Izpildījuma mērķis ir
svarīgāks par rezultāta
mērķi

Sezonas mērķis tika sasniegts simtprocentīgi vai arī ... Izvirzītie mērķi
var būt gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi. Uzvarēt valsts čempionātā, iekļūt
valsts izlasē, iekļūt Tiomilas komandā ir rezultāta mērķi, bet testa apļa
skriešana par 30 sekundēm ātrāk, kļūt par labāku skrējēju mežā,
galvenokārt kalnos, absolūti precīzi paņemt 90% visu KP svarīgajās
sacensībās vai uzvarēt sacensības ar „23–0” ir izpildījuma mērķi.
Atšķirība ir, ka izpildījuma mērķis ir sasniedzams paša spēkiem, bet
rezultāta mērķis ir atkarīgs no konkurences. Ja arī tu startē ļoti labi,
iespējams, konkurenti skrien vēl labāk. Izpildījuma mērķis ir svarīgāks
nekā rezultāta mērķis, izvērtējot treniņus.

Individualizēšana

Indivīds ir visa centrā

Treniņplāna ideja – ar jauniegūtajām analīžu zināšanām un tuvojošos
sacensību programmu pārdomā un izveido treniņprogrammu atbilstoši
katram indivīdam. Trenerim ir grūti izveidot treniņprogrammu, kas
derīga visiem saviem trenējamiem, un ir arī nepareizi uzskatīt, ka tas ir
jādara. Trenera uzdevums ir ar personīgu sarunu ievadīt savu trenējamo
lomā, kur viņš sev ir treneris. Parasti pats sportists zina un jūt, kas un arī
kā būtu jātrenē, bet treneris var palīdzēt viņam neiekrist nevajadzīgā
„bedrē” un iemācīt, kādas svarīgas lietas nepieciešamas, lai startētu
veiksmīgi. Trenera dziļie jautājumi – „kāpēc, kad, kur, kas, kā tu
trenēsies?” – ir krietni vērtīgāki nekā padoms – „tev jādara šādi”.
Ir grūti plānoto izpildīt 100%, tas nozīmē, ka treniņplānā nepieciešams
iekļaut zināmu elastību. Slimības un traumas var uzrasties tad, kad tu
vismazāk tās gaidi. Padoms, ar ko vajadzētu rēķināties, ir „domāt
plaši”. Ilgāka laika plānojumam vajadzētu būt noteicošajam.
Detalizētāku plānojumu ieteicams veikt tikai konkrētajam treniņam.
Nedēļas vai divu nedēļu plānā vajadzētu ietvert to, ko trenēt un kas
savstarpēji vienos treniņus. Tomēr katram treniņperiodam vajadzētu
konkrētu saturu.

Kopums
Ķēdē salūst parasti vājākais posms. Tas pats ir ar orientēšanās
treniņiem. Prātam un ķermenim jābūt līdzsvarā. Nevar trenēt tikai
fizisko spēku vai skriet tikai pa takām, vai arī skriet orientēšanās
treniņu ar daļēju atdevi. Katram treniņperiodam ir sava uzlabošanas
fāze attiecībā uz fizisko sagatavotību, skriešanas tehniku, psiholoģiju,
orientēšanās tehniku, ātrumu utt.

Treniņš, kas uztur un attīsta fizisko formu
vairākus gadus
Visu veidu zināšanas no sākuma ir jāapgūst, pirms tās saglabāt.
Vispusība rodas pirms specializēšanās, ātrums – pirms izturības,
tehnika – pirms spēka, un kvalitāte – pirms kvantitātes. Jauniešu un
junioru vecumā par prioritāti uzskata vispusīgumu, ātrumu, tehniku un
kvalitāti. Orientieristam tas nozīmē šādas lietas.

Vispusīgums
Nodarbojas ar vairākiem sporta veidiem, trenē ātrumu un intervālus,
bērna dabiska spēlēšanās, laba koordinācija, pateicoties skriešanas
tehnikai, pārvalda karti tik daudz, lai varētu skriet „violeto” distanci.
Katrs treniņš virzās uz kvalitāti. Esot nobrieduša juniora un agrā
pieaugušo vecumā, svarīgākais ir specializēšanās, izturība, spēks un
savā ziņā arī kvantitāte. Orientieristam tas nozīmē šadas lietas:
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Specializēšanās
Aizvien vairāk un vairāk pievēršas orientēšanās sportam, citus sporta
veidus atstāj otrajā plānā, skrien ilgākus un ilgākus treniņus, palielina
slodzi gan treniņu skaitam, gan saturam.
Trenerim un sportistam ir svarīgi rūpīgi izrunāt šīs vispusīguma un
specializēšanās attiecības. Grafiks tālāk parāda, ka vispusīgums attīsta
sportista karjeru sākotnējā periodā, bet vēlākajā periodā tas veicina
izturību. Specializēšanās darbojas pretēji. Vispusība ir noteikti
jauniešiem svarīgākais faktors, lai būtu veiksmīgs sportists pieaugušo
grupā.
treniņu apjoms
liels

Treniņu apjoma un to sadalījuma
attīstība no zema līdz augstam
izpildījuma līmenim

izpildījuma līmenis
mazs
augsts

zems
fiziskās formas
attīstīšanas treniņu
stadija
vispārīgi treniņi

vispārīgu
pamattreniņu
stadija

izpildījuma
treniņu stadija

specifiskie treniņi

Treniņš, kas attīsta un uztur fizisko formu vienu
treniņgadu
Ziemā un vasarā treniņiem vajadzētu būt vienveidīgiem, bet pavasarī
un rudenī, kad notiek sacensības, identiskiem. Tie treniņi, kas ziemā un
vasarā uzlabo formu, pavasarī un rudenī formu uztur, bet tie treniņi, kas
pavasarī un rudenī formu uzlabo, vasarā un ziemā formu uztur. Tas var
izskatīties šādi, kā nākamajā lappusē redzams:
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Treniņa veids

ziema/vasara

pavasaris/rudens

Apjoma treniņš, zema intensitāte
Apjoma treniņš, vidēja intensitāte
Apjoma treniņš, augsta intensitāte
(ātrs temps)
Garš intervāla treniņš
Īss intervāla treniņš
Dabiskie intervāli
Fartleks
Uzrāviens kalnā
Ātruma intervāli
Vispārējie spēka vingrinājumi
Specifiskie spēka vingrinājumi
Vispārējā lokanība
Specifiskā lokanība
Orientēšanās tehnika
Psiholoģiskais treniņš
= fizisko formu attīstošs treniņš;

= fizisko formu uzturošs treniņš

Regulāri treniņi visu gadu
Diemžēl ir tā, ka visu veidu fiziskās spējas vispirms ir jāattīsta un pēc
tam jāsaglabā.
Ja netiek saglabāta jau attīstītā fiziskā gatavība, tad tā zūd relatīvi ātri.
Aerobajai kapacitātei ir ilgāks „izdzīvošanas” laiks nekā anaerobajai
kapacitātei un spēkam. Tāpēc nav labi uztrenēt spēku ziemā un pēc tam
sacensību periodā nerūpēties par to. Jādod ķermenim iespēja pierast pie
regulāriem treniņiem, jo tas gan novērš traumu rašanos, gan palielina
izpildījuma spējas.
Savukārt ar orientēšanās tehniku un psiholoģiskajām spējām ir pretēji.
Ja reiz esi trenējis pareizu tehniku, ieguvis pašpārliecinātību un
attieksmi, tad tā arī paliek stipri muguras smadzenēs. Ja tu ilgāku laiku
neesi piedalījies orientēšanās sacensībās, tad parasti ir nepieciešami
tikai pāris skrējienu, lai iekustinātu šo netrenētību. Tāpēc ir labi zināt,
ka orientēšanās tehnikas un psiholoģiskās spējas ir cieši saistītas viena
ar otru un pastiprina vai pavājina viena otru.

Pakāpeniski pieaugošs treniņš
Ja treniņa slodze ir maza, tās ietekme uz organismu var nebūt. Ja ir
pārāk liela slodze, var rasties pārslodze, kam seko trauma vai
pārtrenēšanās. Katram indivīdam un gadījumam ir augšējā un apakšējā
robeža slodzes lielumam un tās ietekmei. Šīs abas robežas veiksmīgi
var palielināt treniņu rezultātu. Pakāpeniski pieaugoša slodze ir
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nosacījums, lai izpildījuma spējas turpinātu uzlaboties ilgākā laikā.
Treniņa slodzi var palielināt ar mazākiem vai lielākiem lēcieniem, bet,
kopumā ņemot, tai nevajadzētu būt pārāk lielai, salīdzinot ar agrākiem
treniņiem.
Daudz orientēšanās vidusskolas skolēnu, ambīciju vadīti, jau pirmajā
skolas gadā ir palielinājuši savu treniņu apjomu par 50–100%
Palielinot slodzi, ceļu un gūžas locītavu traumas galvenokārt ir guvušas
meitenes.
Lai prātīgi treniņu slodzi palielinātu, gadu no gada nepieciešams
treniņus dokumentēt treniņdienasgrāmatā. Katru gadu ir vairāk par
25–30% jauniešu un 15–20% pieaugušo, kuriem organisms netiek galā
ar treniņlaiku palielināšanu.
Kopīgā treniņslodze jeb treniņapjoms kādā periodā ir treniņa garuma
un intensitātes, kā arī treniņu skaita rezultāts.

Treniņš + atjaunošanās + ēdiens = treniņa efekts
Treniņa svarīgākā daļa ir atjaunošanās (atpūta) un ēdiens. Visu veidu
fiziskais treniņš daudz paņem, bet atpūta un ēdiens atjauno organismu.
Ja treniņu un atjaunošanās attiecības ir optimālas, organisms gūs
pozitīvu efektu no treniņa un pielāgosies pakāpeniskai treniņu
palielināšanai. Tā tiek saukta par superkompensāciju.

Izpildījuma spējas

kompensācija

slodze
Izpildījuma spēju normāla norise
treniņā un pēc atjaunošanās

laiks

atjaunošanās

Kompensācijas fāze var mainīties, sākot ar vienu diennakti līdz pat
vairāk nekā nedēļai, atkarībā no veiktā treniņa lieluma un veida. Īsākie
atjaunošanās periodi ir īsajos intervāla treniņos, bet garākie – var būt
viegla treniņnedēļa pēc smagas.
Atjaunošanās notiek uzreiz pēc treniņa ar atsildīšanos un ātro
ogļhidrātu un ūdens uzņemšanu (skatīt „Uzturs un sasniegumi”). Pēc
tam duša un ēdiens, pusdienas vai vakariņas. Šāda rīcība ir obligāta, lai
organismam no treniņa būtu labums. Darbības, kas tiek nekavējoties
veiktas pēc treniņa vai sacensībām, manāmi saīsina atjaunošanās laiku.
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Izpildījuma spējas

laiks
Skice iespējamam uzlabotam
atjaunošanās variantam

1. izpildījuma līkne bez īpašām darbībām
2. atjaunošanās darbības pēc treniņa vai sacensībām
3. atjaunošanās darbības visa atjaunošanās perioda laikā

Tālāk redzamā shēma skaidri norāda, kāda veida treniņi un to
intensitāte ietekmē atjaunošanās līmeni strādājošajos muskuļos:
Aeroba
rakstura
Zema
intensitāte
60–75% no
maksimālas
sirds
frekvences

Aeroba
rakstura
Vidēja
intensitāte
75–85% no
maksimālas
sirds
frekvences

Aeroba/anaer
oba rakstura
Augsta
intensitāte
85–95% no
maksimālas
sirds
frekvences

Anaeroba
rakstura
Maksimāla
intensitāte
95-100% no
maksimālas
sirds
frekvences

Ļoti nepilnīga
atjaunošanās

Uzreiz

Ap 1 h

1–2 h

Ap 2 h

2–3 h

Gandrīz pilnīga
atjaunošanās

2–4 h

6–12 h

Ap 12 h

12–36 h

12–36 h

Pilnīga
atjaunošanās

6–36 h

12–48 h

24–72 h

24–96 h

24–96 h

Treniņa veids

Spēks

Specifiskie
spēka
vingrinājumi

Pilnīga atjaunošanās, t. i., 100%, nozīmē, ka glikogēna rezerves
noslogotajos muskuļos atjaunotas, šķidruma daudzums organismā ir no
jauna, proteīna struktūra muskuļos ir atjaunota, hormonu un enzīmu
līmenis pareizs, kā arī ir atjaunots vitamīnu un minerālvielu daudzums.
Atkarībā no treniņa veida, slodzes lieluma un orientierista trenētības
tam nepieciešams puse diennakts līdz pat četrām.
Ar gandrīz pilnīgu atjaunošanos – 90–95% – spēja startēt atkal ir laba,
un vispusīgi trenētam orientieristam šajā gadījumā treniņš dod labumu.
Bet pēc kādas nedēļas tik un tā vajadzētu pilnīgu atjaunošanos, jo tas
samazina pārslodzes un pārtrenēšanās iespējas.
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„Viļņveida” treniņu nedēļu cikls

1:3
1:2

„Viļņveida” treniņu nedēļu cikls nozīmē, ka fiziskais treniņš,
atjaunošanās un atpūta sadarbojas, lai iegūtu labu treniņa efektu.
Treniņš var „viļņoties” no nedēļas uz nedēļu, no dienas uz dienu, no
vienas treniņreizes uz otru. Parasta viļņošanās ir 1:3, t. i., viegla nedēļa,
vidēji smaga nedēļa, smaga nedēļa, viegla nedēļa utt. Cita veida ir 1:2,
pārmaiņus viegla un smaga nedēļa.
Viegla nedēļa skaitās tad, ja ir gan fiziska, gan psiholoģiska
atjaunošanās. Šajā nedēļā, lai labāk atjaunotos, vēlams ietvert citus
sporta veidus (skatīt „Cross” treniņš). Viegla nedēļa var veidoties no
aerobā un vispārīgo spēka vingrinājumu treniņa. Vidēji smaga nedēļa
var ietvert vairāk ātru distanču un anaeroba rakstura treniņu. Smaga
nedēļa var būt vairāk ar aeroba rakstura treniņiem, attāluma un
intervālu treniņiem, nedaudz – anaeroba rakstura treniņi. Šajā piemērā
var teikt, ka divas nedēļas ir smagas – tas nozīmē, ka vidēji smagā
nedēļā ir smags anaeroba un viegls aeroba rakstura treniņš, bet smagā
nedēļā – smags aeroba un viegls anaeroba rakstura treniņš.
Viegla un smaga nedēļa bāzes periodā var izskatīties šādi:
Viegla nedēļa

Smaga nedēļa

1. treniņš

2. treniņš

1. treniņš

2. treniņš

Pirmdiena

Apjoma treniņš
(skriešana), zema
intensitāte

Vingrošana

Apjoma treniņš
(skriešana), zema
intensitāte

Vingrošana

Otrdiena

Garie intervāli,
skriešana

Atpūta

Garie intervāli,
skriešana

Vispārīgie spēka
vingrinājumi

Trešdiena

MTB+peldēšana,
vidēja intesitāte

Atpūta

Slēpes+skriešana +
peldēšana, vidēja
intensitāte

Atpūta

Ceturtdiena

Šķēršļu josla

Vispārīgie spēka
vingrinājumi

Šķēršļu josla

Vispārīgie spēka
vingrinājumi

Piektdiena

Atpūta

Atpūta

MTB+peldēšana, zema
intensitāte

Atpūta

Sestdiena

Apjoma treniņš,
skriešana, vidēja
intensitāte

MARS treniņš

Garie intervāli,
skriešana

Apjoma treniņš,
slēpes, vidēja
intensitāte

Svētdiena

Apjoma treniņš,
slēpes, vidēja
intensitāte

Atpūta

Apjoma treniņš, slēpes,
vidēja intensitāte

Bumbu spēles

Atšķirības starp vīriešiem un sievietēm
Sievietēm vairāk nekā vīriešiem ir acīm redzams bioloģiskais
pulkstenis ķermenī. Menstruālais cikls ir apmēram 28 dienas. Daudzi
citu sporta veidu treneri ir sākuši vairāk domāt par menstruāciju cikla
nozīmi treniņa viļņošanā. Smags treniņš, garie aeroba rakstura treniņi,
smagi spēka vingrinājumi un anaeroba rakstura treniņš veicams starp
menstruācijām un ovulāciju, bet vieglāks treniņš ar mazāku apjomu,
vairāk aeroba rakstura intervālu un mazāk anaeroba rakstura treniņu
starp ovulāciju un menstruācijām. Šā lauciņa pētīšana joprojām ir
sākuma stadijā, bet līdz šim veiktie treniņu pētījumi rāda, ka pastāv
saistība starp treniņa efektu un menstruālo ciklu.
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Ieklausies savā ķermenī

Ķermeņa signāli izlemj par
labu treniņam vai atpūtai

Plānošana ir palīglīdzeklis treniņu vadībā, bet fiziskai formai un
sajūtām, kā tu šobrīd jūties, tik un tā vajadzētu būt noteicošajam, kā un
kad trenēties. Viens veids ir ļaut savam bioloģiskajam pulkstenim
izlemt, kad ir sajūta, ka forma un ķermenis ir līdzsvarā, lai veiktu smagu
treniņu. Citreiz ir smagāka sajūta, un tādās reizēs varētu vienkārši
doties ārā un sajust sevi. Reizēm atpūta ir obligāts pasākums, un tad ir
labi tikai atpūsties. Vienmēr treniņa saturs jānosaka ķermeņa
signāliem, nevis papīra lapai ar teorētisku treniņu attīstību. Ieklausies
savā ķermenī!

Iedalījums periodos
Gada iedalīšana dažādos treniņperiodos ir daļēji atkarīga no tā, kur tu
dzīvo, un daļēji no tā, kādi ir tavi mērķi. Šeit ir treniņperiods tādam
orientieristam, kas dzīvo Zviedrijas vidienē un vēlas izcīnīt Zviedrijas
čempionāta medaļas.
A

.

01.11.–15.11. Atjaunošanās periods Nr. 1
Ir beigusies sezona, un jauni sacensību mērķi var šķist nedaudz
tāli. Prātam un ķermenim nepieciešams kontrasts attiecībā uz
agrākajām treniņnedēļām. Atjaunošanās ir domāta, lai atpūstos
no tā, kas bijis, un uzkrātu jaunu enerģiju ziemas treniņiem, kas
tuvojas. Organismam jāuzlādē baterijas. Šajā īsajā periodā ir
labi trenēt to, kas patīk, vai trenēties ar citādām aktivitātēm.
Treniņa apjomam ir mazāka nozīme. Galvenais ir justies labi un
baudīt dzīvi. Bieži orientēšanās klubi organizē jautrus treniņus
pēc iedzīšanas sacensību parauga, piemēram, ar nosaukumiem
„Zirņu skrējiens”, „Vikingu rituāls”, „Šķiņķa skrējiens”. Citu
veidu treniņi šajā periodā – viegls apjoma treniņš, vispārīgie
spēka vingrinājumi un citi sporta veidi. Tiek veikta gada
izvērtēšana un izvirzīti jauni mērķi, lai mēneša beigās tos
atpazītu.

Atpūties un baudi!
Izvērtē!

B

.

16.11.–15.03. Bāzes periods Nr. 1
Uzlabo vispārīgo un specifisko aerobo kapacitāti ar skriešanas,
apjoma, garo intervālu, slēpošanas, slidošanas, kalnu
riteņbraukšanas un peldēšanas treniņiem. Trenē spēku ar
vispārīgiem spēka treniņiem, šķēršļu joslu, vingrošanu un kāda
veida skriešanu ar pretestību, vispārīgo lokanību un, ja
nepieciešams, uzlabo specifisko lokanību. Saglabā ātruma
izjūtu ar īsiem intervāla treniņiem vai fartleku. Nostiprina
orientēšanās tehniku, analizējot sacensības, pastiprinot pareizo
uzvedību mežā un plānojot distances. Pilnveido psihi, uzlabojot
attieksmi, mērķa attēlus un koncentrēšanās spējas.

Būvē!

C

.

16.03.–15.04. Pārejas periods

Atrodi savu ritmu!

Tāpat kā bāzes periodā, trenējies daudz un plaši, bet domā par
pāriešanu pamazām uz cita veida segumu. Aizvien vairāk
treniņu tiek veikti mežā un vairāk kvantitātes treniņu tiek
nomainīti ar kvalitātes. Orientēšanās tehnikas ziņā tiek veikti
„pilnīgas metodes” treniņi, mēģināts atrast ritmu un izjūtas
mežā ar karti un kompasu. Skriešana ar pretestību, kā uzrāviens
kalnā un ātruma intervāli, tiek veikti arvien regulārāk. Beidzas
slēpošana un slidošana.
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D Sacensību periods Nr. 1 / 16.04.–31.05.
Stipri samazinās kvantitātes treniņš un palielinās intensitāte, lai
uzlabotu skriešanas tehniku mežā un lai palielinātu specifisko
aerobo un anaerobo kapacitāti. Nedaudz garo apjoma treniņu,
vairāk īsu intervālu, ātruma un fartleka treniņu un skriešanas ar
pretestību. Treniņi ir īsi un intensīvi, ietverot arī laiku pa laikam
izturības un vispārīgos spēka treniņus. Orientēšanās tehnika
veicama kā daļējās metodes treniņš, piemēram, kontrolpunktu
uzlasīšana un sacensības ar īsām orientēšanās distancēm vai vēl
lielākā ātrumā intervālu orientēšanās. Pamēģini atrast vecas
gaidāmo sacensību kartes un trenē orientēšanās tehniku
psiholoģiski. 1–2 sacensības nedēļas nogalē.

Fokusējies uz
sacensībām!

E

Atjaunošanās periods Nr. 2 / 01.06.–15.06.
Īsa apjoma vai arī citu veidu un dažādas intensitātes treniņi,
piemēram, kalnu riteņbraukšana, vispārīgie spēka vingrinājumi un
citi sporta veidi. „Nekādu” orientēšanās treniņu. Tiek izvērtētas
pavasara sacensības. Kas bija labi? Ko var darīt labāk? Kādā veidā?
Ar kā palīdzību?

Atpūties un baudi!
Izvērtē!

F Bāzes periods Nr. 2 / 16.06.–31.07.
Uzlabo vispārējo aerobo un anaerobo kapacitāti ar gara un īsa
apjoma un dažādas intensitātes treniņiem mežā, velo vai ūdenī.
Garie intervāla treniņi pamīšus ar fartleku uzlabo vispārīgo spēku
un uztur formā vai atkarībā no nepieciešamības uzlabo lokanību. Ar
sacensību analīzēm uzlabo orientēšanās tehniku un pilnveido psihi,
trenējot izturību stresā un koncentrēšanos intervāla orientēšanās
treniņos. Varbūt kluba treniņnometni cita veida apvidū, vēlams
gaidāmā čempionāta līdzīgā apvidū vai kalnos.

Būvē!

G Specifisko treniņu periods / 01.08.–15.08.
Formas noslīpēšanas treniņi – maz kvantitātes, vairāk intensitātes.
Pretestības skriešana garos kalnos, īsi intervāli, „70–20”, treniņi
grūtas skriešanas apvidos, „nāves distance”. Lai atrastu pareizo
izjūtu un ritmu orientējoties, izmanto sacensības.

Noslīpē formu!

H Sacensību periods Nr. 2 / 16.08.–30.09.
Čempionāts tuvojas, un no krātuvēm tiek izvilktas vecas kartes.
Treniņš stipri atgādina iepriekšējo sacensību periodu, un formas
uzlabošanas treniņi turpinās. Kvantitātes treniņu ir maz, un, lai
uzlabotu skriešanas tehniku mežā un palielinātu specifisko aerobo
un anaerobo kapacitāti, intensitāte ir liela. Maz garu apjoma treniņu,
vairāk īsu intervālu, 15–15, ātruma un intervāla treniņi, kā arī
skriešana ar pretestību. Treniņi ir īsi un intensīvi, ietverot arī laiku
pa laikam izturības un vispārīgos spēka treniņus. Orientēšanās
tehnikas treniņi tiek veikti kā daļējās metodes treniņi, piemēram,
kontrolpunktu uzlasīšanas veidā, un īsas orientēšanās distances
sacensības vai vēl lielākā ātrumā, piemēram, intervālu orientēšanās
treniņi čempionātam līdzīgā apvidū mājās. 1–2 sacensības nedēļas
nogalē.

TOP forma
čempionātam!

I
Atpūties un
baudi!
Izvērtē!
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Atjaunošanās periods Nr. 3 / 01.10.–15.10.
Pēdējā atjaunošanās pirms nakts čempionāta. Īss apjoma treniņš vai
arī citu veidu dažādas intensitātes, piemēram, riteņbraukšanu,
vispārīgie spēka vingrinājumi un citi sporta veidi. Nekādu
orientēšanās treniņu. Rudens sacensību izvērtēšana un apsvērt, kā
to var izmantot nakts orientēšanās sacensībās.

Treniņu plānošana
J

Nakts čempionāts!

Sacensību periods Nr.3 /16.10.–31.10.
Treniņi tagad tiek fokusēti tikai un vienīgi nakts čempionātam.
Treniņi stipri atgādina agrāko sacensību periodu, bet vairums
treniņos labāk skriet ar pieres lampu. Kvantitātes treniņu ir maz
un intensitāte ir liela, lai uzlabotu skriešanas tehniku mežā un
palielinātu specifisko aerobo un anaerobo kapacitāti. Maz garo
apjoma treniņu, vairāk īso intervālu, „15–15”, ātruma un
fartleka treniņu, kā arī skriešana ar pretestību. Treniņi ir īsi un
intensīvi, ietverot arī laiku pa laikam izturības un vispārīgos
spēka treniņus. Orientēšanās tehnikas treniņi tiek veikti kā
daļējās metodes treniņi, piemēram, kontrolpunktu uzlasīšana,
un īsas orientēšanās distances sacensību tempā.

Treniņgada skice
Tālāk redzamā tabula rāda, kā treniņa kvantitāte un intensitāte var
mainīties gada laikā, cenšoties iegūt vēlamo formu.

Skice iespējamam uzlabotam
atjaunošanās variantam

Gada plāns
Šis treniņu un sacensību plāns ir piemērs, kā gada laikā treniņi var
izskatīties. Treniņu plānošanu nosaka sacensības, kurās gribi gūt labus
rezultātus. Šajā gadījumā mērķis ir startēt labi pavasara periodā, parādīt
izlases treneriem, ka tu esi derīgs. Valsts čempionāts rudenī ir lielais
gada treniņu mērķis.

Gada plāna piemērs

Nedēļas plāns
Lai vieglāk varētu plānot, izpildīt un analizēt savus treniņus, ir
ieteicams iekārtot treniņdienasgrāmatu. Tālāk redzamā
treniņdienasgrāmata rāda, kā izskatās vienas nedēļas „Sacensību
periods Nr. 2” laikā – nedēļu pirms Zviedrijas čempionāta klasiskās
distances.
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0.45

6.5

3.05

56

415

74

166

27

traumu dienas
0/2

slimības dienas
0/6

Forma/solis

2.15

Segums

0.30 Skr 16-18
0.15 Skr 16-18

km laiks
1.15
X
0.45
X
0.45
X
0.15
1.00 0.45 X
0.50
1.20 0.5 X
1.45 1.3 X
0.3

Nedēļas treniņu vērtējums: jau nedēļas sakumā bija laba sajūta. Biju
neticami motivēts šai nedēļas nogalei, biju labā harmonijā. Biju pilnība
aizņemts ar ideju labi noskriet ZČ, koncentrēšanās bija augstākajā līmenī.

Nedēļas
summa/kopsumma

Iesildīšanās

Orient. tehnika

Dienas apjoms

Vispārīgie sp.v.

Borgs

Zema
0.45 Skr 12
Skr 16-18
0.45 Skr 12
Skr 15-17

Specifiskie sp.v.

Max Augsta Vid.
P 24
O 25 0.10 0.35
T 26
C 27
0.45
Pie 28
S 29
0.48
Sv 30
1.29
Kopā
0.1
3.4
nedēļā
Kopā
14.3 89.15 62.15
sezonā

Treniņa veids

Izturība, intensitāte

Atsildīšanās

Nedēļas plāna piemērs

Datums

Nedēļas diena
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X
X
X
X

S
T
S
T

4/
5/
4/
5/5

X
X

T
T

5/5
5/5

Vārds: Kalle Andersson ,
Klubs: Tuna OL

Komentāri
„klačošanās” temps ar Ylle, 2 × MARS
3×0.30, 48 15×15, superīga sajūta
„skrējiens ar baudu”
„Nāves distance” + MARS. Es ilgojos…
braucu uz ZČ, redzēju labu filmu
viegli tiku tālāk, ļoti labs skrējiens
mana mūža skrējiens, 3.ais

Plānotais treniņš
P
O
T
C
Pie
S
Sv

Mēnesis
Augusts

viegls skrējiens + MARS, laiks
O-kalns + intervāli
viegls skrējiens
fartleks + MARS
atpūta
ZČ klasika, kvalifikācija
ZČ, fināls
Gads
kopā
1998
pulss miera stāvoklī: 42, 44

Treniņa iecere
Treniņu plānošanu varētu raksturot šādi:
Sacensību mērķis nosaka treniņu saturu.
Treniņiem vajadzētu būt:
 piemērotiem indivīdam;
 formu uzlabojošiem vai uzturošiem;
 regulāriem;
 pakāpeniski pieaugošiem;
 viļņveidīgiem;
 izplānotiem.
Treniņa efekts ir treniņa, atjaunošanās un uztura rezultāts.
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Laiks

1.15
0.45
0.45
1.00
0.50
1.30
6.05

Uzturs
un
sasniegumi

Foto: Keith Samuelson

Enerģijas līdzsvars
Orientieristam ir ļoti liela nepieciešamība pēc enerģijas, jo ķermenis
nepārtraukti pakļauts smagai fiziskai slodzei gan treniņos, gan
sacensībās. Tāpēc ir svarīgi, lai uztura (enerģijas veids un atjaunošanas
materiāls) kvalitāte būtu laba.
Orientējories gan aerobais, gan anaerobais enerģijas metabolisms
veicina enerģijas ražošanu muskuļos. Muskuļu un aknu glikogēna
Orientieristam nepieciešami enerģijas rezervju lielums ir ļoti svarīgs, lai varētu saglabāt intensitāti
un lai tajā pašā laikā smadzenes tiktu nodrošinātas ar cukuru bagātām
ogļhidrāti
asinīm, lai tās spētu skaidri domāt un izdarīt pareizos lēmumus starp
kontrolpunktiem. Tāpēc liels ogļhidrātu daudzums uzturā pirms
treniņiem un sacensībām ir absolūti nepieciešams.
Enerģijas patēriņā noteicošā ir treniņa intensitāte. Jo intensīvāk
trenējas, jo vairāk enerģijas tiek paņemts no glikogēna krājumiem, bet
zemākā intensitātē tiek apvienota glikogēna un tauku sadedzināšana.
Enerģijas patēriņš vienas stundas treniņā ir ap 1000 līdz 1500 kcal. Tādi
faktori kā treniņa intensitāte, dzimums, vecums un svars nosaka
patērēto kaloriju daudzumu. Varētu teikt, ka augsta intensitāte prasa
vairāk enerģijas nekā zema intensitāte, vīriešiem nepieciešams vairāk
enerģijas nekā sievietēm (vīriešiem ir lielāka muskuļu masa),
jaunākiem cilvēkiem (15–25 gadi) nepieciešams vairāk enerģijas nekā
vecākiem, un arī liels ķermeņa svars prasa vairāk enerģijas nekā mazs.
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Padomiem uzturā jābūt
piemērotiem indivīdam

Citiem vārdiem sakot, nepieciešamās enerģijas daudzums
orientieristam ir absolūti individuāls. Tāpēc, dodot ieteikumus uzturā,
jāvērtē indivīds. Tas, kas der vienam, būs absolūti nederīgs otram. Bet,
runājot par orientieristu, kura mērķis ir sacensības, junioru un
pieaugušo vecumā vidējais kcal daudzums varētu būt 4000 sievietēm
un 5000 vīriešiem. Tas, kā trenējas un ko dara pārējā diennakts laikā,
pilnībā nosaka absolūto nepieciešamās enerģijas daudzumu. Liela
kļūda, kas tika pieļauta, vērtējot un dodot ieteikumus uzturā zviedriem,
ir tā, ka augoši un sportiski jaunieši ir tikuši salīdzināti ar parasto vidēja
līmeņa zviedru, kas, protams, neatbilst patiesībai. Svarīgākais ir vērtēt
katru indivīdu.
Daudzi, lai uzlabotu savus rezultātus, trenējas pārāk smagi un grūti. Ir
jānoslīpē tehnika un jānostiprina muskulatūra. Bet, lai no treniņa iegūtu
labāko efektu, vajag līdzsvaru starp trim galvenajiem komponentiem:
uzturu, atpūtu un treniņu. Kad enerģija ēdienā ir mazāk, nekā tā tiek
patērēta treniņa un sacensību laikā, tad nepaliek pāri enerģija, lai
veidotu jaunus muskuļus un atjaunotos. Tā vietā, lai treniņš formu
uzlabotu, tas kļūst nogurdinošs un negatīvi ietekmē fizisko formu.

Ja kāda no trīsstūra malām mainās,
tad, lai trīsstūris joprojām būtu
vienādām malām, ir jāmaina arī
pārējās malas

Vienkāršs padoms, ko vajadzētu ievērot – ja
tiek palielināts treniņu apjoms, ir jāpalielina
treniņš arī uztura daudzums un atjaunošanās.
uzturs
Pareizs šo trīs faktoru līdzsvars var tikt
attēlots kā vienādmalu trīsstūris. Ja kāda no
trīsstūra malām mainās, tad, lai trīsstūris
joprojām būtu vienādmalu, ir jāmaina arī
atjaunošanās
pārējās malas.

Barības vielas
Pārtika, ko mēs lietojam, sastāv no ogļhidrātiem, taukiem,
olbaltumvielām, vitamīniem, minerālvielām un ūdens. Ogļhidrāti,
tauki un olbaltumvielas ir enerģijas avots, bet vitamīniem,
minerālvielām un ūdenim ir citi svarīgi uzdevumi, piemēram, aizsargāt
organismu pret infekcijām.
Olbaltumvielas

Būvmateriāls

Olbaltumvielas ir svarīgākais ķermeņa būvmateriāls. Muskuļiem un
citiem audiem olbaltumvielas ir nepieciešamas, lai uzbūvētu un
atjaunotu ķermeni. Olbaltumvielas sastāv no 20 dažādu veidu
aminoskābēm, kas ir savienotas dažādu veidu un izskatu ķēdēs.
Astoņas no tām ir neaizstājamas un dzīvībai nepieciešamas. Ja tiek
lietots labi sabalansēts uzturs, tad tiek uzņemts olbaltumvielu
daudzums, kas organismam ir nepieciešams. Olbaltumvielām
vajadzētu veidot ap 10–15% no kopējās uzņemtās enerģijas. Tas
nozīmē – ja fiziski smagi nodarbinātam orientieristam ir enerģijas
līzdsvars, viņš vairāk nekā labi nosedz nepieciešamību pēc
olbaltumvielām.
Šādos produktos, piemēram, var atrast pilnvērtīgas
olbaltumvielas:
dzīvnieku izcelsmes produkti – gaļa, zivis, putni, olas,
piena produkti;
veģetāru pārtikas produktu kombinācijas – kukurūza +
zirņi, lēcas + maize, kukurūza/ rīsi + pupas.
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Tauki
Tauki ir barības vielas ar daudz funkcijām. Diemžēl tiem ir slikta slava
gan starp sportistiem, gan citiem cilvēkiem. Tauki ir svarīga barības
viela gan orientieristiem, gan izturības sporta cienītājiem un īpaši
sievietēm. Tie ir milzīgs enerģijas avots visu veidu aktivitātēm. Jo
zemāka intensitāte, jo vairāk enerģijas tiek ņemts no tauku
„krājumiem”. Tauki arī darbojas kā iekšējo orgānu aizsargs un palīdz
uzturēt konstantu ķermeņa temperatūru. Tie ir arī enerģija
hormonālajai sistēmai, un, gluži kā elektrības vadam, tauki kā izolējošs
materiāls iekapsulē katru nervu šķiedru un darbojas kā būvmateriāls
katras šūnas membrānā. Ar taukiem tiek uzņemtas svarīgas taukskābes,
kā arī taukos šķīstošie vitamīni A, D, E un K.

Tauki ir svarīga barības
viela

Tā kā starp sieviešu hormonu estrogēnu un to, cik liels procents no
sievietes ķermeņa ir tauki, ir cieša saistība, tad sievietes menstruācijas
ir signāls, vai starp uzturu, treniņiem un atjaunošanos ir līdzsvars. Ja
menstruācijas „izkrīt” vai ir neregulāras, tas nozīmē, ka sievietei pārāk
mazs tauku saturs ķermenī, un tādējādi organisms nespēj saražot
estrogēnu. Tas savukārt ietekmē to, ka sievietei ir grūti uzņemt kalciju
skeleta būvei. Maz tauku var izraisīt kaulu trauslumu un ietekmēt,
krietni vieglāk gūt traumas, piemēram, kaulu lūzumus.
Taukiem vajadzētu aizņemt 25–30% no kopējās uzņemtās enerģijas
daudzuma, bet orientieristam, kam ir nepieciešams īpaši daudz
enerģijas, tiek rekomendēts turēties pie augstākās robežas un,
iespējams, pat nedaudz virs tās, līdz pat 35%, lai uzturs nebūtu tik liels
apjoma ziņā. Salīdzinot ar ogļhidrātiem, tauki aizņem pusi mazāk
vietas, kas savukārt ir labi lielas enerģijas patērētājam. Ja ēdiens ir
taukiem bagāts, tad kopumā nepieciešams mazāk ēdiena nekā, ja ēd
ogļhidrātiem bagātu ēdienu.
Tauki galvenokārt ir šādos pārtikas produktos:








piena produkti,
augu valsts eļļas,
margarīns,
treknas zivis (lasis, skumbrija, siļķe),
kaviārs,
majonēze,
rieksti.

Ogļhidrāti
Degviela muskuļu un
garīgajam darbam

Ogļhidrāti ir organisma galvenais treniņu un sacensību enerģijas avots.
Tie ir kopīgs apzīmējums cukuram, cietei un šķiedrvielām. Ogļhidrāti
rezerves glikogēna formā ir uzkrāti muskuļos un aknās, un arī asinīs kā
asins cukurs. Kad organismam nepieciešama enerģija, glikogēns
pārvēršas par glikozi. Vienkārši sakot, muskuļu glikogēns tiek lietots to
darbam, bet aknu glikogēns un cukurs asinīs – garīgajam darbam.
Ogļhidrāti galvenokārt atrodas šādos pārtikas produktos:








pasta,
rīsi,
kartupeļi;
mīkstā un cietā maize;
putra, brokastu pārslas;
augļi;
dārzeņi un saknes.
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Tātad lielāko daļu uztura vajadzētu veidot ogļhidrātiem, ap 55–65% no
kopējās uzņemtās enerģijas. Nepieciešamo devu dienai var izrēķināt
pēc daudzuma uz vienu ķermeņa kg. Pietiekams daudzums mainās
starp 6–10 g uz vienu kg ķermeņa svara. Augstākā robeža atbilst diviem
treniņiem dienā.

„Lēnie” un „ātrie” ogļhidrāti
Daži ogļhidrāti sašķeļas ātrāk nekā citi un arī tiek ātrāk uzsūkti asinīs.
Tas, vai pārtikas produkts tiek klasificēts kā lēnais vai ātrais ogļhidrāts,
atkarīgs no šā produkta šķiedrvielu satura, ogļhidrātu struktūras,
ķīmiskā savienojuma un arī pagatavošanas temperatūras.
Bagātīga ātro ogļhidrātu uzņemšana izraisa strauju cukura līmeņa
palielināšanos asinīs, tas savukārt izraisa pamatīgu insulīna
pieaugumu. Insulīna uzdevums ir transportēt cukuru no asinsrites
ceļiem un šūnām. Pēc pamatīgas cukura līmeņa palielināšanās asinīs
var tikt pie neierasti zema cukura satura asinīs. Cilvēks ātri atkal kļūst
izsalcis un noguris. Lēnie pārtikas produkti rada lēnāku cukura līmeņa
palielināšanos asinīs un vienmērīgāku insulīna pieaugumu (skatīt
līkni).
Tātad pirms treniņa un sacensībām jāēd lēnie ogļhidrāti, bet treniņa
laikā un uzreiz pēc treniņa ātros ogļhidrātus, un kādu stundu vēlāk atkal
ēd lēnos ogļhidrātus. Sacensību un treniņu laikā insulīna līmenis
neaktivizējas tikpat ātri, bet muskuļšūnas ir vairāk vai mazāk atvērtas,
lai uzņemtu ogļhidrātus.
Savukārt, ja dienas laikā, kad ir jāstrādā vai jāmācās, tiek uzņemti ātrie
ogļhidrāti, pastāv liels risks, ka cukura līmenis asinīs iet kā pa kalniem
un lejām, un tāpēc no sākuma cilvēks kļūst mundrs un pēc tam uzreiz
ļoti noguris un nav spējīgs koncentrēties (skatīt līkni).
cukura līmenis asinīs

Lēnie ogļhidrāti veicina lēnāku
cukura līmeņa palielināšanos asinīs

normāls līmenis

laiks

cukura līmenis asinīs

Ātrie ogļhidrāti izraisa to, ka cukura
līmeņa palielināšanās asinīs ir te
augšā, te lejā

normāls līmenis
zems cukura līmenis asinīs
pastāv noguruma un koncentrēšanās problēmu risks
laiks
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Lēnie ogļhidrāti ir:










Ātrie ogļhidrāti:

vārīti graudi,
baltās un brūnās pupiņas,
dzeltenie zirņi,
lēcas,
pasta un rīsi bez lipekļa,
maize ar veseliem graudiem,
piens, jogurts un paniņas,
āboli un banāni,
sula.










uzpūstie rīsu graudi,
kukurūzas pārslas,
sporta dzēriens,
baltmaize,
pilngraudu maize,
auzu pārslu putra,
rīsi ar lipekli,
kartupeļi.

Ķermeņa enerģijas rezerves krājumi (enerģija ķermenī):
Aknas
Muskuļi
Tauki
Asins glikoze
Sacensību ātrums

< 1 min
1–5
6–15
16–60
61–120
>120

50–100 g (aknu glikogēns)
350–1000 g (muskuļu glikogēns)
> 10 000 g
5g
% no VO2 max

>>100%
>100
ap 100
98–94
ap 90
89–75

nepieciešamā enerģija

>15 g/min (muskuļu glikogēns)
ap 10
ap 7
ap 6
ap 5
ap 4

Orientieristam tas nozīmē, ka „degvielas bāka” muskuļos, kas tiek
izmantota skriešanā (kājās), visbiežāk pēc 75–80 minūšu skriešanas ir
gandrīz vai pavisam tukša. Tāpēc vajadzētu padomāt, kā „uzpildīties”
pirms un uzreiz pēc treniņiem un sacensībām un to laikā.

Vitamīni un minerālvielas
Smaga fiziskā slodze
palielina brīvo radikāļu
daudzumu

Vērtējot vitamīnu un minerālvielu spēju tikt galā ar brīvajiem
radikāļiem, tos var izšķirt kā antioksidantus. Brīvie radikāļi ir ļoti
nestabilas ķīmiskas vielas, kas dabiski rodas organismā, uzņemot
skābekli. Brīvie radikāļi, ja mēs no tiem neaizsargātos ar
antioksidantiem, var bojāt šūnas, to sieniņās oksidējot taukskābes, kas
savukārt var izraisīt slimības. Grūtā fiziskā treniņā, piemēram,
treniņnometnes laikā vai arī daudzdienu sacensībās un lielās stafetēs,
palielinās brīvo radikāļu darbība, tas nozīmē, ka īpaši svarīga ir stipra
aizsargsistēma ar antioksidantiem.
Tātad ir svarīgi ēst daudzveidīgu pārtiku un sekot līdzi, lai produkti
bagātīgi satur antioksidantus, piemēram, C, E un A vitamīnus un
selēns.
Vitamīni piedalās organisma procesu vadībā. Tie ir dzīvībai
nepieciešami, un tos jāuzņem katru dienu. Orientierists patērē ļoti
daudz enerģijas, tāpēc viņam arī jāēd daudz. Ja ēd daudzveidīgu pareizi
dienas laikā sadalītu mājas ēdienu, tiek uzņemts nepieciešamais
daudzums vitamīnu. Nav vajadzīgas kaut kādas pārtikas piedevas
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Pārtikas piedevu vietā
izvēlies labus produktus!

tablešu veidā. Atsevišķos īpašos gadījumos ļoti smagu treniņu laikā vai
atrodoties valstī, kur ēdiena izvēle reizēm ir ierobežota, ir ieteicami un
saprātīgi uzņemt papildus vitamīnus. Bet citos gadījumos gan ne.
Ir ūdenī un taukos šķīstošie vitamīni. A, D, E un K vitamīns ir taukos
šķīstošie, bet B un C– ūdenī šķīstošie vitamīni.

Taukos šķīstošie vitamīni
A vitamīns ir nepieciešams, lai redzētu tumsā, ādai, gļotādām,
organisma augšanai un aizsardzībai pret infekcijām. A vitamīns atrodas
aknās, piena produktos, margarīnā, sierā, treknās zivīs, burkānos,
paprikā un aprikozēs.
D vitamīns regulē kaļķa līdzsvaru skeletā un zobos, tas nozīmē, ka
D vitamīns ir svarīgs kalcija uzņemšanai organismā. Tas atrodas
treknās zivīs, olas dzeltenumā, piena produktos un margarīnā, kā arī
veidojas ādā, kad mēs sauļojamies.
E vitamīns aizsargā A vitamīnu un nepiesātinātās taukskābes no
noārdīšanās un oksidēšanās. Tas veicina šūnu membrānas stabilitāti,
aizsargājot membrānā esošās piesātinātās taukskābes no brīvo radikāļu
uzbrukuma un oksidēšanās. E vitamīns atrodas graudaugu produktos, it
sevišķi kviešu asnos, margarīnā, eļļā, zivīs, mandelēs, riekstos, pupās,
aknās, olās, dārzeņos un sakņaugos.
K vitamīns ir nepieciešams asins koagulācijai un ir arī svarīgs nerviem,
muskuļiem, proteīna un enerģijas pārstrādei, aknām un asins
veidošanai. Apmēram pusi no nepieciešamās K vitamīna devas mēs
saņemam ar ēdienu, pārējo saražo zarnu baktērijas. K vitamīns atrodas
tādos dārzeņos kā brokoļi, spināti, Briseles kāposti, kā arī aknās un
nierēs.

Ūdenī šķīstošie vitamīni
B vitamīns ir sastopams dažādos variantos – B1, B2, B6, B12.
B vitamīns organismam nepieciešams, lai ogļhidrātus, proteīnu un
taukus pārvērstu enerģijā. Tas nepieciešams, lai normāli funkcionētu
muskuļi un nervi. B vitamīna trūkums organismā traucē vielmaiņu un
galvenokārt izraisa piruvāta un pienskābes daudzuma palielināšanos
asinīs. B vitamīns ir arī svarīgs sarkano asinsķermenīšu veidošanai.
Orientēšanās galvenokārt ir izturības sporta veids, ietverot lielu devu
anaerobās kapacitātes izmantošanu. Tas nozīmē, ka palielinās
nepieciešamība pēc B vitamīna, jo glikogēna uzkrājumi tiks pārstrādāti
un pārvērsti enerģijā. B vitamīns atrodas miltos, graudaugu pārslās,
maizē, pastā, kviešu asnos, kartupeļos, gaļā, zivīs, dārzeņos, augļos un
piena produktos.
C vitamīns ir nepieciešams saistaudu vielmaiņai ādā, asinsvados,
skeletā un zobos. Tas ir arī vajadzīgs, lai dziedētu brūces un aizsargātu
A un E vitamīnu, kā arī nepiesātinātās taukskābes pret oksidēšanos.
C vitamīns atrodas augļos un ogās, citrusaugļu sulās, dārzeņos,
kartupeļos un sakņaugos. C vitamīnu ir ieteicams uzņemt kopā ar
ēdienu, jo tad var arī labāk uzņemt dzelzi, kas atrodas ēdienā.

Minerālvielas
Minerālvielas aizņem ne vairāk kā 5% ķermeņa kopējā svara, bet tām ir
liela nozīme ķermeņa uzbūvē un tā funkcionēšanā. 2% no ķermeņa
svara ir kalcijs, un tā lielākā daļa atrodas skeletā. Ir arī citas
minerālvielas, kā fosfors, kālijs, sērs, nātrijs, hlors un magnēzijs,
mazāk ir dzelzs, selēns, fluors, cinks un citi, kas ir mazāk nozīmīgi, bet
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tik un tā vajadzīgi, lai regulētu ķīmiskas reakcijas.
Lietojot pilnvērtīgu uzturu, tiek uzņemts nepieciešamais daudzums
minerālvielu. Sportā, it sevišķi izturības sporta veidos, izņēmums var
būt dzelzs un arī kalcijs. Reizēm sievietēm, kas daudz trenējas, ir grūti
uzņemt nepieciešamo dzelzs devu. Dzelzs atrodas arī ēdienā, bet spējas
to izmantot ir stipri atkarīgas no ēdienreizes sastāvdaļām.
Veģetāriešiem jābūt uzmanīgiem, jo lielākā daļa selēna tiek uzņemta ar
dzīvnieku valsts produktiem.

Dzelzs
Dzelzs atrodas sarkanajos asinsķermenīšos hemoglobīnā, muskuļu
mioglobīnā un no dzelzs atkarīgajos enzīmos. Dzelzs trūkums var radīt
samazinātu aizsardzību pret infekcijām un anēmiju. Dzelzs uzdevums
organismā galvenokārt ir transportēt skābekli no plaušām uz katru
šūnu. Dzelzs trūkums samazina Hb līmeni, tas nozīmē, ka sportistam ir
samazinātas spējas transportēt skābekli. Augsts Hb līmenis palielina
skābekļa uzņemšanas spējas, kas orientieristam fizioloģiski ir ļoti
svarīgi.
Dzelzs bagātīgi sastopama tādos produktos kā, piemēram, gaļā, aknās,
zivīs, un arī neorganiskā veidā augļos, brūnajās pupiņās, maizē,
graudaugu pārslās un pastā.
Dzelzs vairāk vai mazāk tiek uzņemta atkarībā no maltītes
komponentiem. Tās uzņemšanai labvēlīgi ir pārtikas produkti, kuros ir
daudz C vitamīna, piemēram, augļi, ogas, sulas un dārzeņi. Savukārt
kafija, tēja un piena šokolāde traucē dzelzs uzņemšanu.

Kalcijs

Veido skeletu

Kalcijs atrodas skeletā, mīkstajos audos un ķermeņa šķidrumos.
Kalcijam ir liela nozīme gan skeleta uzbūvē, gan muskuļu kontrakcijās.
Tā trūkums var izraisīt atkaļķošanos un kaulu trauslumu. Ja tas notiek
pirmspubertātes vai pubertātes laikā, visvairāk cieš mugurkauls un
iegurņa kauli, pēc tam kustību kauli. Pēc mūsdienu pētījumiem
noteikts, ka kalciju var uzkrāt un uzbūvēt skeletu līdz 25, 30 gadu
vecumam. Pēc tam šis process beidzas, skelets gadu gaitā kļūst vājāks.
Tāpēc jaunības gados ir svarīgi parūpēties, lai skelets ir spēcīgs gan
sportiskajai karjerai, gan vecumdienām.
Piens un siers ir lielākie kalcija avoti. Bez šiem pārtikas produktiem ir
sarežģīti uzņemt nepieciešamo kalcija devu. Kalcijs atrodas arī
brokoļos, baltajā kāpostā, sardīnēs, gliemenēs, garnelēs un olās.

Selēns
Aizsargā šūnas

Selēns ir mikroelements un novērš traumu rašanos šūnās. Selēns kopā
ar E vitamīnu, iznīcinot brīvos radikāļus, aizsargā organismu.
Palielinātu brīvo radikāļu rašanos izraisa smags treniņš un slikta
atjaunošanās.
Selēns galvenokārt sastopams dzīvnieku valsts produktos, piemēram,
zivī, gaļā un piena produktos.

Ūdens
Ūdens ir dzīvībai nepieciešama viela. Tā apmaiņa diennakts laikā
normālos klimatiskajos apstākļos ir apmēram 3 l. Piemēram, Atlantas
olimpiskajās spēlēs 1996. gadā gaisa mitrums bija tik augsts, ka ūdens
apmaiņa 6–8 l bija pilnīgi normāla. Vairāk nekā puse nepieciešamā
šķidruma tiek uzņemta ar dzērienu, pārējais – ar pārtiku. Apmēram
60% no ķermeņa svara ir ūdens. Vīriešiem atkarībā no muskuļu masas
137

Uzturs un sasniegumi
tas ir nedaudz vairāk. Ūdens atrodas gan iekšā, gan ap visām ķermeņa
šūnām un arī dažādos ķermeņa dobumos. Tas viegli var pārvietoties
Ja pareizs ūdens līdzsvars – cauri audiem un šūnu sieniņām. Ūdens izlīdzina sāls saturu dažādu
audu starpā un tādā veidā sāls daudzumu uztur vienmērīgu. Tas arī
ir gaiši dzeltens urīns
aizvada prom vielmaiņas procesā radušās nevajadzīgās vielas. Pareizu
ūdens līdzsvaru katrai dienai kontrolēt ir viegli. Urīnam jābūt gaiši
dzeltenā krāsā. Ja tas ir tumšāks, dzer vairāk ūdeni!
Treniņa vai sacensību laikā, vai cita veida ķermeņa piepūles laikā
notiek lielāki ūdens patēriņi. Enerģijas ražošanas procesā palielinās
siltuma rašanās, un, lai ķermenis nepārkarstu, cilvēks svīst. Tas, ko tu
izsvīsti, ir jāaizstāj. Zaudējot jau 2% no ķermeņa svara, t. i., apmēram
1,4 l 70 kg smagam cilvēkam, izpildījuma spējas no maksimuma
samazinās līdz 80–85%. Tāpēc šķidruma krājumi ir jāuzņem pirms
treniņa un sacensībām un arī to laikā. Treniņa un sacensību laikā var
dzert 200–250 ml katru 20. minūti. Ja treniņš ir līdz 45 minūtēm,
pietiek ar ūdeni. Ilgākā treniņā un sacensībās vajadzētu dzert viegli
cukurotu ūdeni.
Darba spēju % no normālajām spējām

Ūdens līdzsvars organismā ir
svarīgs labam rezultātam

Ūdens zuduma % no ķermeņa svara

Ir svarīgi, ka pēc treniņa un sacensībām uzreiz tiek steidzīgi radīts
šķidruma un enerģijas līdzsvars organismā, ēdot ātros ogļhidrātus,
piemēram, banānu, baltmaizi, rozīnes, saldumus, un dzerot ūdeni,
sporta dzērienu un sulu. Tieši pēc grūtas un smagas aktivitātes ir
visvieglāk uzpildīt glikogēna krājumus muskuļos. Atjaunošanās notiek
krietni ātrāk, ja to ievēro.

Uztura padomi
Lai treniņi būtu efektīvi, vajadzētu ieplānot brokastis, pusdienas,
vakariņas, vakara maltīti un 1–2 uzkodas. Ēdienreizēm nav jābūt tieši
šādā secībā. Ja treniņš ir vakarā, vakara maltīte var būt pirms treniņa un
vakariņas pataupīt pēc treniņa. Ir svarīgi, lai būtu enerģijas līdzsvars
starp „enerģija iekšā” un „enerģija ārā” un lai ēdienreizes tiek
pielāgotas saviem laikiem.
Labu ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku kombinācija pusdienām un
vakariņām var iegūt, ja tiek ēsts pēc „liela enerģijas daudzuma
patērētāja” (orientierista) šķīvja modeļa:
· ½ šķīvja piepilda ar kartupeļiem, rīsiem vai pastu;
· ¼ ar sakņaugiem un dārzeņiem;
· ¼ ar gaļu, zivi, vistu vai olu.

138

Uzturs un sasniegumi

Foto: Leif Forslund

Vienmēr maltītē ēd maizi, ar piedevām vai bez tās. Vēlams dzert pienu
vai kādu citu ēdienreižu dzērienu un beigt ēdienreizi ar augļiem, ogām
vai kādu citu vienkāršu saldo ēdienu. Ja nepieciešams vairāk enerģijas,
to var izdarīt, ēdot vairāk vai lielākas porcijas, kā arī ar biežākām
uzkodām. Kad trenējas daudz, tad efektīvi ir palielināt kartupeļu, rīsu
vai pastas porciju lielumu un padarīt ēdienu „krējumaināku”.

Uztura aplis. Ēd kaut ko
no katras grupas katru
dienu

Ēdot pēc šķīvja modeļa principa un ēdot kaut ko no katras grupas
uztura aplī, tiek uzņemts labi sabalansēts uzturs.
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Pētījumi rada jaunu domāšanas veidu
1995. gada pētījums „Profesionālu sportistu anoreksijas diagnoze un
ārstēšana” („Diagnos och behandling av anorexi inom elitidrotten”),
ko Hudinges slimnīcas Anoreksijas centrs veica kopā ar Valsts sporta
apvienību, pierādīja, ka iemesls profesionālu sportistu anoreksijai
galvenokārt ir milzīga fiziska aktivitāte, to skaitā daudz treniņu,
kombinācijā ar grūtībām uzņemt tik daudz pārtikas, cik organismam
nepieciešams, lai atjaunotu enerģijas patēriņa un enerģijas uzņemšanas
līdzsvaru. Pētījums arī parādīja atšķirības starp sporta anoreksiju un
parasto anoreksiju.

Atšķirība starp parastu
anoreksiju un sporta
anoreksiju

„Vājas” veģetārietes,
nekādu menstruāciju,
koncentrēšanās grūtības

Nav psihisku traucējumu
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Salīdzinot ar parasto anoreksiju, noskaidrojās, ka sporta anoreksija ir
mazāk bīstama. Sporta anorektiķiem svara zudums nav tik liels kā
parastiem. Arī traucēta ķermeņa uztvere sporta anorektiķiem netika
novērota. Nesakrita arī tas, ka tievas meitenes sevi spogulī redz kā
resnas. Fiziskās aktivitātes kopā ar ierobežojošu ēšanu, kā arī tas, ka
sportojošās meitenes un zēni ir ļoti koncentrējušies labam rezultātam, ir
noteicošie faktori, lai kļūtu par anorektiķi. Kļūstot par to, līdzi nāk
neveiksmes sajūta. Daudzi sevi šausta un uzliek lielas, reizēm nereāli
lielas prasības sev un rezultātiem.
Vairākas meitenes šajā pētījumā bija „vājas” veģetārietes, t. i., ēd daudz
salātu un maz enerģētiska uztura, tas rada lielas problēmas fiziski
smagos treniņos. Tika atklāts arī, ka visām sporta anorektiķēm izpalika
menstruācijas. Neregulāras mēnešreizes vai pilnīga to izzušana ir
pazīme, ka tauku rezerves ķermenī ir pārāk mazas. Tas nozīmē, ka
estrogēns, sieviešu hormons, izbeidzas un kalcija uzņemšana skeletā
apstājas, tas savukārt veicina risku kaulu trauslumam. Ļoti ierasts bija
arī bezmiegs, koncentrēšanās traucējumi un nogurums.
Runājot par psihiskajām problēmām, Anoreksijas centra zinātnieki
uzskata, ka tas ir vairāk sporta anoreksijas rezultāts, nevis otrādi. Ja ir
tā, ka slēptas psihiskas problēmas rada anorektisku uzvedību, tad tās
būtu 10–15 reižu biežākas sportistu vidū nekā iedzīvotāju, tāpēc ka
anoreksija ir 10–15 reižu ierastāka sportistiem. Psihiskās problēmas,
kas tika manītas pētījuma gaitā, piemēram, bailes, svara fobija un
domas par pašnāvību, tiek uzskatītas kā sporta anoreksijas rezultāts.
Taču šis skaidrojums nedrīkst mazināt psihisko problēmu nozīmi.
Tomēr, saņemot diagnozi anoreksija, arī sporta anoreksiju, ir jābūt arī
citiem simptomiem, ne tikai psihiskām.

Sporta anoreksija

Anoreksija ir biežāk
sastopama profesionāliem
sportistiem, nevis
parastiem iedzīvotājiem

Anoreksija orientieristiem
ir iespējama

Treniņš ir daļa no
ārstēšanas

Jau atklātie zviedru un norvēģu pētījumi parādīja, ka ēšanas traucējumi
biežāk ir profesionāliem sportistiem, nevis parastiem iedzīvotājiem un
ka vieni sportisti ir vairāk pakļauti šai problēmai nekā citi. Ir zināms arī,
ka katrai septītajai sporta vidusskolas profesionālajai sportistei uzrādās
anoreksijas simptomi, t. i., anorektiska uzvedība vai nopietni ēšanas
traucējumi. Anoreksija turklāt ir trešā ierastākā slimība 14–19 gadu
vecām meitenēm.
Izturības, svara un estētiskajiem sporta veidiem bija vairāk problēmu ar
anoreksiju nekā citiem sporta veidiem, bet tajā pašā laikā tika
konstatēts, ka visos sporta veidos bija vai ir bijis kāds sportists ar
anoreksijas problēmām. Tādējādi dažādu sporta veidu treneriem ir
nozīmīga loma, lai atklātu anorektisku uzvedību sportistiem.
Tā kā treniņš ir ļoti liela sporta dzīves daļa un pārāk daudz treniņu ir
galvenais anoreksijas iemesls sportā, ir pašsaprotami, ka ar to ir
jāstrādā iespējami vairāk, iekļaujot pacienta ārstēšanās procesā.
Turklāt tas var būt veids, kā papildus palielināt rehabilitācijas
efektivitāti. Tas nozīmētu, ka vairāk tiek strādāts ar katra indivīda,
profesionāla sportista ēšanas traucējumiem, aktivitāšu un treniņu
plānošanu ārstēšanas dažādajās fāzēs.
Atskaitē „Rehabilitācijas sporta treniņi sportistiem ar ēšanas
traucējumiem” („Idrottsträning i rehabilitering av patienter med
ätstörningar”) 1997. gadā tiek aprakstīts, kā sporta treneris var efektīvi
palīdzēt, lai paātrinātu un iedarbotos uz anorektiķa, sporta anorektiķa,
t. i., cilvēka ar ēšanas traucējumiem, ārstēšanu. Tā tika veikta kopā ar
Anoreksijas centru.

Grūti ēst daudz

Sievietes un vīrieši ēd
dažādi

Galvenais anoreksijas novēršanā un ārstēšanā ir, protams, zēnu un
meiteņu ēšanas iedadumu pētīšana. Sievietes un vīrieši var apēst
dažāda daudzuma pārtiku. Cilvēks bioloģiski nav mainījies vairāku
tūkstošu gadu laikā. Vīrietis, kas bija laukā ilgu laiku, lai medītu, ēda
vairāk ēdiena, kad viņam bija iespēja ēst, bet sieviete, kas bija mājās un
rūpējās par bērniem, ēda šad un tad. Tātad pastāv vēsturiska atšķirība,
cik daudz sieviete un vīrietis var apēst vienā un tajā pašā reizē.
Sievietēm ir grūti apēst tikpat daudz, cik vīriešiem.

Sievietēm ēdienreižu
organizēšana ir svarīga

Attiecīgs skaits vīriešu un sieviešu nedēļas laikā ēda brokastis,
pusdienas un vakariņas. Sestās dienas vakariņas un septītās dienas
brokastis tika izņemtas. Nākamajās pusdienās vīrieši apēda iepriekš
izlaistās vakariņas un brokastis, bet sievietes ēda tikpat daudz, cik
agrākajās pusdienās. Acīmredzot mums ir no akmens laikmeta
bioloģiski mantots mehānisms. Ņemot to vērā, sievietēm ēdienreižu
plānošanā vajadzētu būt uzmanīgām. Viņām noteikti labāk ir „maz, bet
biežas ēdienreizes”, piemēram, brokastis-uzkodas-pusdienasuzkodas-vakariņas-vakara maltīte.
Tā kā sievietēm ir grūti apēst lielu daudzumu ēdiena, tas varētu būt
izskaidrojums, kāpēc viņām vajadzētu būt uzmanīgām ar ilgajiem
treniņiem un to enerģijas daudzumu, kas vajadzīgs, lai nosegtu šāda
tipa treniņus.

Agri signāli
Trenerim vajadzētu būt redzīgam, ievērojot tās pazīmes, kas norāda
sportista ēšanas traucējumus. Šīs pazīmes galvenokārt var redzēt to
fāžu laikā, ko mēs saucam par „atturīgu ēšanu” un „pozitīvu fāzi”.
Treniņnometņu un sacensību braucienu laikā ir krietni vieglāk atklāt
anorektisku uzvedību. Vērīgs var būt vispirms jau ēdienreižu laikā.
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Ja kāda no tālāk nosauktajām pazīmēm katra par sevi notiktu, jākļūst
īpaši uzmanīgam. Ja šie signāli notiek vienlaicīgi, ir svarīgi, lai tu kā
pieaugušais reaģē un mēģini darboties, lai palīdzētu.
Pievērs uzmanību! Tagad tev ir iespēja palīdzēt. Vēlāk būs tikai vēl
grūtāk.
· Es jau esmu paēdis.
· Knibinās ap ēdienu. Pārvieto to šurpu turpu.
· Griež ēdienu mazos gabaliņos.
· Izmanto mazus šķīvīšus.
· Ēd daudz salātu.
· Ēd viens.
· Maina savus ēšanas paradumus.

Šie signāli liecina, ka ir traucēti ēšanas paradumi. Neviens nevar kļūt
par labu profesionālu sportistu, šādi ēdot. Ja parādās arī turpmāk
nosauktie faktori, tad šai personai ir izteikti anorektiskie traucējumi. Ja
netiek reaģēts, tiek pieļauta kļūda gan kā trenerim, gan cilvēkam. Mūsu
pienākums ir ievērot un rīkoties.

· Palielināts treniņu daudzums, visbiežāk kvantitātes ziņā

ar vairākiem vai garākiem treniņiem.
· Pazūd menstruācijas.
· Palielināta aktivitāte arī citās jomās.
· Bieži neizskaidrojamu iemeslu dēļ sportists kļūst bēdīgs,

noskumis. Nomākts.

Ja joprojām nenotiek nekāda darbība, nāk klāt šādas pazīmes – ātri
vajadzētu kontaktēties ar ārstu vai līdzvērtīgu personu.

· Izkāmējis un izvārdzis skats.
· Salšana. Labprāt staigā apkārt lielās un plandīgās drēbēs.
· Stipri pievērš uzmanību ēdienam un svaram.
· Galvassāpes. Bieži lieto pretsāpju zāles.
· Miega problēmas.
· Reiboņi un ģībšana.
· Apsarkušas acis.
·Sausa āda un sausi mati.
·Daudz un bieži tualetes apmeklējumi.
· Aizcietējums.

Šajā gadījumā ir grūti veidot kontaktu ar cietušo. Ir vajadzīga
profesionāla palīdzība.
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Ķermeņa masas indekss jeb ĶMI
Trenerim varētu būt daži vienkārši noderīgi instrumenti, lai ar aizdomās
turamo sāktu diskusiju. Vāji veģetārieši, liels treniņa apjoms,
iztrūkstošas vai neregulāras menstruācijas, izkāmējis un nosalis
izskats, kā arī ĶMI rādītājs ir precīzi instrumenti, kas sniedz atbildes.
ĶMI nozīmē, ka ķermeņa svars (kg) tiek dalīts ar auguma garumu (m)
kvadrātā. Piemēram:

ĶMI

Sieviete sver 55 kg un ir 1,65 m gara: 55/(1,65×1,65)=20,2
Tā pati sieviete vēlāk sver 47 kg: 47/ (1,65×1,65)=17,3
Standarta rādītājs normālam ĶMI, kas tiek izmantots ārstēšanā, ir:
pārāk mazs svars

Esi gatavs „noraut rokas
bremzi”

normāls svars

palielināts svars

Sievietes

mazāk par 19

19–24

vairāk par 24

Vīrieši

mazāk par 20

20–25

vairāk par 25

Zviedrijas sieviešu izlasei orientēšanās sportā tagad ĶMI rādītāji ir
19–20, t. i., zemākajā normālā svara līmenī. Ja kādam orientieristam
svars būtu zem 18 pēc ĶMI rādītāja un menstruācijas nebūtu, tad
jādomā, ko īsti šis sportists dara. Ja ĶMI pazeminās līdz 17 vai 16, ir
„jānorauj rokas bremze” un jāapstājas. Daudz sportistu atrodas un
svārstās kaut kur ap 18–20, kam gan nevajadzētu nozīmēt kaut ko
negatīvu, bet vienmēr pastāv risks, ka kāds slīd zemāk un ātri sasniedz
skaitli 16 vai 17.

Treniņi

Samazini treniņus

Personai, kuru piemeklējusi sporta anoreksija, ir svarīgi samazināt
treniņu skaitu, tajā pašā laikā saglabājot sociālo kontaktu ar kluba
biedriem. Treniņu daudzums var tikt samazināts par ¼ un treniņiem
vajadzētu būt īsiem – 20–30 minūtes un lēnā tempā, ap 50–60% no
maksimālā skābekļa patēriņa, 2–3 reizes nedēļā. Praktiski tas nozīmē
ātru iešanu vai tipināšanas ātrumu, kas arī tiek saukts par „runāšanas
tempu”. Vajadzētu izvairīties no jebkādām sacensībām, līdz ir iegūts
līdzsvars, t. i., ir sasniegta normāla ēšanas uzvedība, normāls svars un
menstruācijas atjaunojušās.

Ēdiens

Sporta anorektiķi ēd zem
bazālā līmeņa metabolisma

Ļoti jūtīgs vecums, kad pastāv iespēja saslimt ar sporta anoreksiju, ir
laiks, kad meitene kļūst par sievieti. Tīņu vecumā ar cilvēku notiek ļoti
daudz kas gan bioloģiski, gan psiholoģiski un sociāli. Un tas
kombinācijā ar treniņiem un sacensībām prasa kontrolēt to, ko ēd. Gan
uzturs, gan enerģija ir vajadzīgi relatīvi lielā daudzumā. Jauniešiem,
kas trenējas, normāls nepieciešamās enerģijas daudzums dienā ir
3000–5000 kcal. „Normāls” daudzums sporta anorektiķim var būt starp
800 un 1500 kcal dienā, tas nozīmē, ka tiek ēsts zem bazālā
metabolisma līmeņa, t. i., mazākais enerģijas daudzums, lai uzturētu
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organismu funkcionējam.
Kopā ar nedaudz treniņiem vai bez treniņiem un veiksmīgi palielinātu
pārtikas uzņemšanu ātri var mainīt svara pieaugumu. Svarīgākais ir
katras dienas pārtikas devu sadalīt vairākās ēdienreizēs pēc šāda
principa:
kcal kcal kcal kcal
Brokastis, 25%
Uzkodas, 5 %
Pusdienas, 30 %
Uzkodas, 5 %
Vakariņas, 25 %
Vakara maltīte, 10 %
Kopā, 100%

Ēd bieži un nedaudz, pēc
tam palielini maltītes
apjomu katrā ēdienreizē

500
100
600
100
500
200
2000

625
125
750
125
625
250
2500

750
150
900
150
750
300
3000

875
175
1050
175
875
350
3500

Liela nozīme ir, ja, sākot lietot uzturu pēc dotās shēmas, tiek
noskaidrots, cik daudz ēd cietušais. Mūsdienās ir atrodama daļa labu
uztura analīžu. Ja pirmajā nedēļā sāk ar pārāk daudz ēdieniem, pastāv
liels neveiksmes risks. Tad ēdiens kļūst nevis par draugu, bet
ienaidnieku. Iespējams labāk sākt ar 2000 kcal dienā vai reizēm pat vēl
mazāk, lai tikai pierastu pie jaunā dzīvesveida. Ēšana ir arī vieglāka, ja
tiek baudīts ēdiens, kas garšo. Maltītei vajadzētu būt svinīgam mirklim
paša redzei, garšai un smaržai.

Anoreksija orientēšanās sportā
Treneris nedrīkst
samierināties ar ēšanas
traucējumiem savā grupā
vai komandā

80. gadu beigās atklājās, ka izlases treniņgrupā bija meitenes ar
anorektisku uzvedību. Lai rastu piemērotus risinājumus, tika
nodibināts kontakts ar federācijas ārstu. Bija skaidrs, ka izlasē nevar ne
pieļaut, ne samierināties ar jebkāda veida anorektisku uzvedību. Tas
būtu nepareizi gan pret meitenēm, gan sportu. Signāli, ko treneris
saviem audzēkņiem sūta kā paraugu, norādīdams, kas ir pareiza vai
nepareiza uzvedība, uzreiz atstāj iespaidu uz treniņiem un sacensībām.
Orientēšanās starptautiskajā līmenī ir prasīgs un fiziski grūts sporta
veids, un viens no riskiem ir, ka nepareizi signāli no trenera dod arī
nepareizus impulsus treniņiem un ēšanai. Visu laiku ir jābūt
uzmanīgiem attiecībā uz tendencēm treniņu attīstībā, lai redzētu, kādas
sekas tie rada sportistiem un arī nākamajai sporta paaudzei.

Treneris audzēknim ir svarīgs
Sieviešu trenerim ir jābūt
ļoti vērīgam attiecībā uz
treniņu un sociālās
uzvedības izmaiņām

Trenerim ir ļoti svarīga nozīme, it sevišķi trenerim vīrietim sieviešu
audzēknēm, gan grupas vadībā treniņos un sacensībās, gan sociālajās
prasmēs ar sportu attīstīt audzēkni. Trenerim vajadzētu arī saprast, ka
katrs cilvēks ir unikāls, ka visiem ir nepieciešamība pēc uzmanības,
atbalsta, entuziasma, iedvesmas un atdeves. Trenerim vajadzētu
rūpēties, lai treniņos būtu jautri un priecīgi. Šādi „atceries”
apgalvojumi varētu būt tiem, kas trenē sievietes:
· apzināties, ka ir liels skaits tādu indivīdu, kurus viegli var

piemeklēt ēšanas traucējumi;
· piedomāt, lai netiktu izteikti nevainīgi komentāri par svaru un

ķermeņa izskatu. Var gadīties, ka tas rada dramatiskas sekas;
· treneri un vecāki nedrīkst pieprasīt, lai jaunietis, kas joprojām

aug, nomet svaru;
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· jāuzsver regulāra un barības vielām bagāta uztura nepieciešamība.

Tauki ir nepieciešami, it sevišķi augošiem jauniešiem;
· iemācies redzēt skaidrus signālus;
· veidojiet kopīgus un reālus mērķus;
· starp treneri un audzēkni ir jābūt funkcionējošai komunikācijai;
· ir jāuzticas viens otram.
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Visiem orientieristiem
vajadzētu būt sporta traumu
somai

Orientēšanās traumas

Sportista izglītošana

Foto: Leif Forslund

Līdz pat 1980. gadam ārsti, kas bija saistīti ar orientēšanās valsts izlasi,
palīdzēja akūtu traumu gadījumā, t. i., tad, kad trauma bija notikusi,
ārsts „pieslēdzās”, lai tiktu galā ar cietušo. 80. gados Zviedrijā
medicīniskā grupa ar aizrautīgo ārstu Kristeru Rolfu priekšgalā
izstrādāja darbības plānu izlasei. Tas nosacīja, ka indivīdam ir jāprot
novērst savainojuma rašanos ar gudru treniņu, jāspēj parūpēties un
ārstēt vienkāršas traumas, kas gadās treniņa vai sacensību laikā.
Galvenokārt sportistam ir vajadzīga līdzi kabatā elastīgā saite, lai
akūtos gadījumos mežā varētu tikt galā ar sastieptu vai izmežģītu kāju.
Mūsdienās ārsta galvenais uzdevums ir izglītot sportistu traumu
novēršanā, kā rīkoties akūtā gadījumā un palīdzēt saistībā ar
treniņnometnēm un citām izlases aktivitātēm.
Biežākās traumas orientēšanās ir mazās. Par vairumu tādu traumu
sportists var parūpēties pats. Noberzumi, zili nagi, nobrāzumi, ādas
problēmas, lietojot teipu, plaisas pēdās, kārpas, kājas sēnīte ir dažas no
ierastākajām kaitēm, kas traucē orientieristam pilnvērtīgi trenēties vai
piedalīties sacensībās ar pilnu atdevi. Piemērotākais šim mērķim–
katrs orientierists izveido sev „sporta traumu somu”. Tajā vajadzētu
iekļaut galvenokārt teipus, dažāda veida speciālos plāksterus (piem.,
noberzumiem), elastīgo saiti, šķēres, pēdu vīlīti. Zviedrijā „sporta
traumu somu” iespējams nopirkt Zviedrijas Orientēšanās federācijas
noliktavā.
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Citas ierastas un lielākas ir pārtrenēšanās un akūtās traumas. Ap 80%
traumu ir zem ceļgala.

Traumu iemesli
Vienveidīgs treniņš var
izraisīt pārslodzes traumas

Katra jauna darbība prasa laiku un adaptēšanos. Dažādas ķermeņa
struktūras prasa dažāda ilguma laiku, lai adaptētots un spētu izturēt
palielinātu slodzi. Muskuļu spēks un fiziskā sagatavotība ir relatīvi
viegli trenējami, bet slodzes izturību skeletā, saistaudos un cīpslās
sasniegt ir krietni ilgāk. Tāpēc tas arī ir ķēdes vājākais posms, kas lūst
slodzes iespaidā. Visas pārslodzes traumas visbiežāk ir no
vienveidīgiem treniņiem, pārlieku lielas slodzes, pārāk sliktas
iesildīšanās, sliktas atjaunošanās, no treniņa satura vai vides maiņas.
Vide var nozīmēt pārmaiņas no asfalta uz mežu, no piemājas treniņiem
uz treniņnometni, no slēpošanas uz skriešanu vai arī mainot ekipējumu.
Zemāk redzamais attēls parāda, kādi riska periodi var būt
orientieristam treniņgada laikā.

Pamattreniņš

Treniņnometne

Sacensības

A. Seguma, klimata un skriešanas ātruma maiņa

treniņnometnē Spānijā. Pastāv liels risks treniņu apjoma
un intensitātes pieaugumam. Pārslodzes traumu un
saaukstēšanās risks.
B. Pāreja no ziemas treniņa vairāk uz skriešanu mežā un

ātriem treniņiem pavasara sezonai. Pārslodzes traumu
risks.
C. Treniņnometne pavasarī, kad ir divi treniņi dienā, ir

vairākas sacensības un vairāki sportisti dzīvo vienā
mājiņā. Pārslodzes traumu un saaukstēšanās risks.
D. Sacensību sezonas sākums. Nepierasti augsts temps un

apavu maiņa uz bučiem. Pārslodzes traumu, noberzumu
un zilu nagu risks.
E. Sacensību sezonas beigas. Pastāv risks būt nogurušam un

nomocītam. Pārslodzes traumu un saaukstēšanās risks.
F. Pāreja uz vairāk pamattreniņiem, bieži vairāk skriešana pa

ceļiem (tumsas dēļ), kas parasti neietilpst treniņā.
Pārslodzes traumu risks.
G. Bieži, grūti treniņi treniņnometņu laikā. Pārslodzes traumu

risks.
H. Visas sezonas laikā. Risks gūt akūtas traumas,

izmežģījumus, sastiepumus un sasitumus galvenokārt
apakšstilbā.
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Pārslodzes traumas
Pamatā atšķirība starp pārslodzes un pēkšņi (akūti) radušos traumu ir
tā, ka pārslodzes traumu simptomiem un akūtas traumas iemesliem nav
obligāti jāveidojas vienā vietā. Ja sasitas pret akmeni, zilums parādās
tur, kur akmens pieskārās. Ja zem labās pēdas ir kārpa un tāpēc pēdu
nevar pilnībā nolikt uz zemes, sāpes var parādīties kreisajā ceļgalā, jo
skrienot slodze liek kāju turēt šķībi. Pārslodzes traumas kreisajā celī
var izraisīt kārpas uz labās pēdas. Izārstējot ceļgala traumu, pazudīs
kārpas.
Ierīko treniņdienasgrāmatu

Ir jāatrod saistība, kāpēc un kā rodas pārslodzes traumas. Tāpēc ir
svarīgi rakstīt treniņdienasgrāmatu, kur katru dienu tiek atzīmēts, kas
tiek trenēts, kāpēc un kā treniņš tiek veikts, un kur tiek atzīmēti īpaši
notikumi, piemēram, kārpa vai izjūtas pēc atjaunošanās treniņa.
Pārslodzes traumas orientēšanās sportā visvairāk sastopamas ķermeņa
daļā no ceļgala uz leju. Ierastas pārslodzes traumas ir Ahilleja cīpslas
un kaulu plēves iekaisums, kā arī ceļgala traumas.

Pārslodzes traumas
orientēšanās sportā
visvairāk sastopamas
ķermeņa daļā no ceļgala
uz leju. Ierastas pārslodzes
traumas ir Ahilleja cīpslas
un kaulu plēves iekaisums,
kā arī ceļgala traumas.
Kristers Rolfs

mugura 3%

gūžas 3%,
celis 37%

pēdas
locītava 3%,

apakšstilbs 37%
pēdas 17%
Foto: Leif Forslund

Ieklausies organisma signālos
Vairumam pārslodzes traumu ir nemanāmi simptomi, kas viegli ļauj
palaist garām pirmos signālus. Kad kādu brīdi ir jūtamas sāpes un
pēkšņi vairs nevar trenēties, simptomi ir kļuvuši neskaidri, ir aizmirsts,
kā tas sākās, var būt grūti ieraudzīt iemeslu sakarību un līdz ar to grūti
arī atrisināt problēmu. Tas nozīmē, ka visu laiku ir jābūt vērīgam un
jāieklausās organisma signālos.
Jauna kustība, liela slodze,
vienveidīgs treniņš

Pārslodzes trauma ir funkciju pasliktināšanās lokāli, bieži kombinācijā
ar lokālo iekaisumu un sāpēm, kas rodas jaunas vai neierastas kustības,
pārāk lielas slodzes vai vienveidīga treniņa rezultātā.
Iekaisums ir organisma signāls, ka kaut kas nav labi. Pie slodzes rodas
sāpes, āda traumētajā vietā reizēm kļūst sarkana un silta. Šo signālu
vajag iemācīties atpazīt un reaģēt uz to. Treniņu turpināšana var gan
pasliktināt traumu, gan radīt jaunas, jo ķermenis, esot jutīgs, tiek
noslogots citādi.
Bieži var atrast vienkāršu un loģisku izskaidrojumu, kāpēc iekaisums
radies. Varbūt tu esi nomainījis jaunus apavus, kas vēl nav kārtīgi
ievalkāti (svarīgiem treniņiem un sacensībām vienmēr vajag divus
pārus apavu), kas savukārt rada noberzumus vai zilus nagus.
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Sportists varbūt ir izturējies pavirši pret iesildīšanos un gūst muskuļu
sastiepumus vai arī aizmirsis atsildīties pēc sacensībām, un tāpēc
nākamajā dienā muskuļi kļūst stīvi. Viņš ir nenopietni izturējies pret
ēdienu un miegu (it sevišķi Tiomilas un Jukolas laikā). Tas iespējams,
rada to, ka no noguruma un sliktas koordinācijas pēda tiek nolikta šķībi
vai sportists saaukstējas.

Ierastas iekaisuma pazīmes.
Iekaisums ir organisma atbilde uz
pārslodzi

Pārslodze

Iekaisums (simptomi):
temperatūras paaugstināšanās,
apsārtums,
pampums,
stīvums,
sāpes.

Ārstēšana:
- ja ir mazākais signāls, pārtrauc treniņu, padomā par iemesliem, tiec
galā ar tiem, nodarbojies ar alternatīvajiem treniņiem, līdz trauma ir
novērsta. Ar alternatīvo treniņu tiek domāts jebkāda veida treniņš, kas
nenoslogo slimo vietu.

Infekcijas
Cits iemesls treniņu pārtraukumam ir infekcijas. Vairums
saaukstēšanos ir vienkāršas un pazūd nedēļas laikā. Protams, infekciju
nav tik viegli novērst kā traumu. Bet ir daudz sīku lietiņu, kuras var
darīt, lai samazinātu komplikāciju risku.
Atrodies siltumā!

Viegli izdarāmi pasākumi, kas netiek ievēroti, ir kārtīga ģērbšanās
atbilstoši laikapstākļiem, turēt gan galvu, gan kājas siltumā, nomainīt
sausu kreklu, kā arī dzert un ēst ātros ogļhidrātus uzreiz pēc treniņa.
Infekcijas ar baktērijām, vīrusiem vai citiem „iebrucējiem” pārņem
ķermeni savā varā, un organisma aizsargsistēmā izraisa disbalansu.
Infekcijas visu ķermeni noliek it kā pārslodzes stāvoklī.

Nekad netrenējies un nepiedalies sacensībās, ja
organisms ir inficēts
Ja riskē, pastāv pārāk liela iespēja iegūt nopietnas komplikācijas, kā,
piemēram, sirds muskuļu iekaisumu. Infekcijas pazīmes ir
paaugstināts pulss un paaugstināta temperatūra miera stāvoklī un tādas
lokālās pazīmes kā sāpēs kaklā, iesnas vai galvassāpes. Lai
noskaidrotu, vai temperatūra vai pulss ir paaugstināti, veselam esot,
vajag vairākos gadījumos reģistrēt pulsu un temperatūru miera
stāvoklī, lai būtu kāds izejas punkts.

Infekcijas pazīmes. Infekcijas izraisa
ārējie faktori, piemēram, baktērijas
un vīrusi

Vīrusi, baktērijas,
mikroorganismi

Infekcija (simptomi):
paaugstināts pulss,
paaugstināta temperatūra,
sāpes kaklā,
iesnas, galvassāpes.
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Ārstēšana:
- pārtrauc jebkādu treniņu. Atpūties, dzer ūdeni un ēd tā, lai organisms
pats var izārstēties no infekcijas. Ja saaukstēšanās ilgst vairāk par
nedēļu, jādodas pie ārsta. Imūnsistēma acīmredzot nav pietiekama,
infekcija ir pārāk spēcīga, un ir nepieciešami kādi antibiotiskie līdzekļi.
Ir svarīgi piedomāt – ja ir bijusi infekcija, ķermenim nepieciešams
relatīvi ilgs laiks, lai atjaunotos, līdz atkal var trenēties ar pilnu atdevi.
Rēķinies ar vismaz tikpat ilgu laiku, lai atjaunotos pēc infekcijas, cik
ilgi bija simptomi.

Akūtās traumas
Ierastākā akūtā trauma orientēšanās sportā ir pēdas locītavas
sastiepums vai mežģījums. Trauma var gadīties nejauši neveiksmes
dēļ, bet vairumā gadījumu iemesls ir nogurums, slikta koordinācija, ja
ir nepierasti skriet mežā, stīvums vai slikta lokanība.
pārējais 3%

augšstilbs 4%
Ierastākā akūtā trauma
orientēšanās sportā ir pēdas
locītavas sastiepums vai
mežģījums

ceļgals 11%

pēdas
locītava 59 %

apakšstilbs
15%
pēda 8%
Foto: Leif Forslund

Visām traumām kopējs ir tas, ka var daudz iegūt, ja ir prasme parūpēties
par radušos traumu. Ja par sastieptu pēdu parūpējas pareizi un uzreiz,
visbiežāk var trenēties jau dažas dienas pēc traumas. Ja to nedara, tā var
radīt 2–3 nedēļas nevajadzīgu treniņu pārtraukumu.
No uztūkuma var
izvairīties, ātri parūpējoties
par traumu

Sastiepta pēda parasti ir trauma pēdas ārmalā. Traumas iegūšanas brīdī
attiecīgajā vietā tiek bojāti mazie asinsvadi. Asiņošana, kas ir traumas
sekas, var izraisīt visvairāk problēmu. Sarecējušās asinis piesaista
bojātajos audos vairāk šķidruma no asinsrites ceļiem. Sekas ir
uztūkums, kas pieaug tuvākajās dienās pēc traumas iegūšanas.
Pampums palielina spiedienu uz pēdu. Pēdas locītava kļūst stīva, un,
kustinot vai noslogojot locītavu, tā sāp. Apmēram pēc dienas, asinīm
sadaloties, kāja iegūst citu nokrāsu. Ja akūtās traumas brīdī iespējams
apturēt asiņošanu, var izvairīties no pampuma negatīvajām sekām un
tādējādi tiek ieekonomēts laiks ārstēšanās procesam.
Darbības akūtas traumas gadījumā:
· pārtrauc jebkāda veida treniņu vai
sacensības;
· paņem elastīgo saiti (atrodas kabatā), apturi
asiņošanu, apsienot saiti cieši ap traumu. Sāc
saitēt no apakšas;
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· turi traumēto ķermeņa daļu augšā;
· turi saiti cieši nosietu apmēram 30 min. Nosien saiti un piecas minūtes

ļauj pieplūst asinīm;
· atkārto ārstēšanas procesu 2–3 reizes;
·sāpju remdēšanai traumēto vietu vajag atvēsināt. Aukstumam

asiņošanas apturēšanā nav nozīmes, tas tikai mazina sāpes;
· pēc tam apsien pēdu ar elastīgo saiti (kompresijas saiti), ko var nēsāt
nākamajās dienās;
· pēc apmēram diennakts pēdu var sākt kustināt ar alternatīvo treniņu
palīdzību un, uzliekot virsū siltuma kompreses, var stimulēt
organismu atbrīvoties no pēdā esošajām šlakvielām. Siltums šo
procesu paātrina;
· pēc dažām diennaktīm ir atkal iespējams skriet, neraizējoties, ka kāja
var piepampt. Kāju vēlams nosiet ar teipu, lai tai būtu papildu balsts.
Pārtrauc treniņu!
Nosiešana - turēšana augstumā - vēsums - atpūta - alternatīvais treniņš - siltums

Alternatīvais treniņš
Traumas gadījumā visbiežāk tik un tā iespējams trenēties. Var veikt
jebkāda veida treniņu, kas nenoslogo vai neizraisa sāpes traumētajā
vietā. Peldēšana, skriešana ūdenī, dažāda veida riteņbraukšana, spēka
vingrinājumi, iešana vai skriešana pa mīkstu segumu ir daži alternatīvo
treniņu piemēri. Zemāk redzamais uzskaitījums var būt dažādi
alternatīvā treniņa veidi. Daudzi, kas guvuši traumas, pateicoties
alternatīvajiem treniņiem, ir kļuvuši krietni labāki un spēcīgāki nekā ar
tradicionālo skriešanu.
Treniņu veidi:

Var trenēt visu,
kas nerada sāpes

· skriešana ūdenī, intervāli;
· riteņbraukšana ātrā tempā;
· skriešana purvā, intervāli;
· kalnu riteņbraukšana mežā, dabiskie intervāli;
· spēka vingrinājumi, apļa treniņš;
· pārgājiens mežā, augsti ceļot ceļgalus;
· vingrošana ar lēcieniem uz mīkstā paklāja.

Traumu novēršana
Var izvairīties gandrīz no visām traumām, ja vien rīkojies gudri un
saprātīgi. Zemāk redzamie apgalvojumi ir daži uzvedības veidi, kā
izvairīties no tām:

Novērs traumu rašanos

· piedomā pie tā, ka katrs treniņš prasa laiku un adaptēšanos;
· plāno treniņus ar ilglaicīgu skatienu;
· trenējies vispusīgi un dažādi;
· esi uzmanīgs, mainot treniņu veidus;
· ēd un dzer pietiekamā daudzumā;
· treniņus palielini pamazām;
· vienmēr ievēro iesildīšanos un atsildīšanos;
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· labajā un kreisajā kājā lokanību un spēku trenē vienlīdz stipru;
· ieklausies organisma brīdinājuma signālos;
· treniņos un sacensībās ņem vienmēr līdzi elastīgo saiti;
· pietiekami atpūties starp treniņiem un sacensībām;
· traumas gadījumā izmanto alternatīvajos treniņus.

Foto: Leif Forslund

Nekad netrenējies, ja organismā ir infekcija!
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Kartes lasīšana
un
apvidus izpratne

Foto: Keith Samuelson

Rakstot par orientēšanās tehniku, vispirms tiks runāts par uzkrāto
pieredzi un mazāk par tīri pētnieciskiem rezultātiem. Attiecīgi kartes
lasīšanas prasmes ir mazāk pētītas.
Nodaļā par orientēšanās tehniku tiek runāts par visu – sākot ar
pamatzināšanām kartes lasīšanā līdz pat specifiskām situācijām
sacensībās. Kā lasītājs tu iegūsi padomus, kā dažādos veidos var trenēt
orientēšanās tehniku.
Sacensību laikā orientēšanās prasmes nosaka trīs galvenie faktori, kas
darbojas pozitīvā vai negatīvā virzienā: orientēšanās tehnika, fiziskās
un psiholoģiskās spējas. To labāk apraksta šāds piemērs:
Tu esi distances beigās un šajā brīdī jūties ļoti noguris, pienskābei
nākot ārā pa ausīm. Priekšpēdējais ir grūts kontrolpunkts, kas atrodas
smalkā, detalizētā apvidū, un tieši tajā brīdī, kad tu tuvojies
kontrolpunktam, tev garām paskrien sportists, kas startēja pirms tevis.
Tu kļūdies! Jautājums ir šāds, vai var noteikt vienu vienīgu faktoru, kas
bija par iemeslu kļūdai?
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Tava tehnika

Orientēšanās process
tava fiziskā forma
= nogurums

psiholoģiskie faktori

Te mēs gribam uzsvērt, cik tomēr svarīgi, ka tu kā treneris vai sportists
ņem vērā visu šos faktorus, kad tu analizē savu tehniku vai plāno
tehnikas treniņu.
Daudz tiek runāts par to, cik svarīga ir orientēšanās pieredze.
Jautājums: vai vajag sagaidīt 30 gadu vecumu, lai iegūtu pieredzi? Cits
jautājums: vai pieredze uzrodas automātiski līdz ar vecumu? Mūsu
atbilde ir formulā P=P, kas nozīmē pārdomas=pieredze.
Pieredzes krājumu var uzkrāt ātrāk, analizējot ieguldījumu treniņos un
sacensībās, ieklausoties un mācoties no citiem elites sportistiem, gūstot
iespaidus no tā, ko saka citi treneri, pētot kartes un ceļa izvēles. Ir
svarīgi, ka tu izveido savu priekšstatu attēlu par to, kā tu vēlies, lai tava
orientēšanās izskatās, un kā tur nokļūt.
Lai tev izdotos savas orientēšanās tehnikas analīze un attīstīšana, ir
svarīgi, lai sevi neuzskatītu par neveiksmīgu apstākļu upuri. Ja tu visu
laiku pieraksti savas neveiksmes un nekādā gadījumā panākumus,
neveiksme vienmēr būs ārpus tavas kontroles robežām. Tajā dienā, kad
tu pārņem savā kontrolē un uzņemies atbildību par savu uzvedību un
rīcību, tu sev sniedz lielu iespēju attīstīties un uzlabot savu orientēšanās
tehniku.

Sacensību orientēšanās
Visi sporta veidi ir unikāli. Tas vislielākajā mērā attiecas uz
orientēšanos. Runājot par skriešanas momentu, orientierists tiek
apveltīts ar lielu sasprindzinājumu. Tas veicina adrenalīna palielinātu
izdalīšanos, kas savukārt veicina fizisko spēju pieaugumu. Bet tajā
pašā laikā liels sasprindzinājums ir noteikts trūkums, lai risinātu
orientēšanās tehnikas problēmas.
Cits sporta veids, kur tiek kombinētas augstas fiziskā darba prasības ar
smalku darbību šaušanas brīdī, ir biatlons. Biatlonistiem viss vēl vairāk
sarežģās, jo šaušanas laiks tiek ierēķināts kopējā laikā un par kļūdām
saņemts sods. Tātad skaidra saistība ar orientēšanos. Biatlonistiem var
traucēt arī ārējie faktori, piemēram, sānu vējš vai arī citi sportisti, kas
ierodas un atstāj šaušanas vietu. Taču ir zināmas nozīmīgas atšķirības.
Orientieristi vairumā sacensību nezina, cik daudz kontrolpunktu būs
distancē vai cik sarežģīti tie būs. Biatlonā sportists vienmēr zina, kur
atrodas šaušanas stacija, vienmēr ir viens un tas pats šaušanas attālums,
vienmēr tikpat daudz ložu, kuras var tikt izšautas. Var secināt, ka,
iespējams, biatlonisti daudz trenējas izjust savu sasprindzinājuma
līmeni pirms šaušanas brīža, t. i., it kā trenējas pie papildu stresa, radot
attiecīgos ārējos apstākļus. Lielākajās sacensībās, piemēram, OS un
PČ, parasti tiek šauts sliktāk nekā parasti, kas pārsvarā skaidrots ar
iekšējiem traucējumiem. Tas var būt ļoti kaitinoši, ja jāstāv šaušanas
laukā, nedarot neko konkrētu, sekundēm skrienot uz priekšu, it sevišķi,
ja katra pazaudētā sekunde var nozīmēt zaudētu medaļu.
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Arī orientierists šajā situācijā izdara kļūdu. Tas notiek bieži, kad viņš,
vēloties tikt galā ar savu pozīciju, tā vietā, lai kādu mirkli vēl mierīgi
pastāvētu, „ķeras pie salmiņa”, tāpēc ka viņam/viņai šajā situācijā ir
iespēja darīt kaut ko konkrētu.
Tā labi padomājot, orientēšanās un
boulings nedaudz ir līdzīgi. Bet
veiksmīgā boulingā ir straika vai
spaera sasniegšana no sitiena uz
sitienu. Jebkurš kādā mirklī var iegūt
straiku, t. i., sasniegt labāko
iespējamo rezultātu. Tas pats attiecas
uz orientēšanos. Daudzi var paņemt
precīzi grūtu kontrolpunktu, bet tikai
retajam sanāk paņemt precīzi visus
distances kontrolpunktus.

Daudzi var paņemt precīzi grūtu
kontrolpunktu, bet tikai retajam
sanāk paņemt precīzi visus distances
kontrolpunktus

Foto: Keith Samuelson

Zināma drošība

Jaunas situācijas

Var arī teikt, ka kalnu slēpošana un
orientēšanās ir līdzīgas. Abi sporta
veidi mēģina arī atrast līdzsvaru starp
drošību un sacenšanos. Kalnu
slēpošanā ir skaidrs, ka noteikta,
smaga nodošanās bez bailēm
attaisnojas, bet pirms orientēšanās
nevajadzētu domāt gluži šādi, ja ir
svarīgas sacensības.

Viens no zviedru labākajiem vīriešu orientieristiem Kents Ulsons ir
teicis šādi: „ Jāskrien ar sargu tur augšā”. Tas nozīmē, ka vajadzētu
skriet ar zināmu drošību un nekad neriskēt. Taču šis pats vīrs ir
parādījis, ka ir iespējams kombinēt noteiktu domāšanu un ātrumu ar
pilnu jaudu. Domājams, sportists ar izcilām spējām un ļoti labā formā
var realizēt pārliecinātu orientēšanos pilnā ātrumā. Viens no Jergena
Mortensona „briesmīgākajiem” demonstrējumiem bija uzvara
Pasaules kausā 1996. gadā Lietuvā. No pēdējiem 18 kp 12 punktos
viņam bija labākais etapa laiks! Protams, arī absolūtais laiks viņam bija
labākais.
Tāpat kā bumbu sportā, arī orientēšanās liela daļa ir „open skill” veida,
t. i., tu zini kādu daļu no tā, kas notiks, bet daudz kas ir nezināms, un ir
nepieciešama pielāgošanās jaunām situācijām, par kurām sportistam ir
vairāk vai mazāk līdzīga pieredze no agrākajām sacensībām. Hokejists,
piemēram, zina laukuma, vārtu un ripas izmērus. Orientierists pirms
starta zina kartes mērogu, krāsas un simbolus, kontrolpunktu izskatu un
tamlīdzīgi. Bet pārsvarā pašas sacensības lielākoties ir ceļojums
nezināmajā, kas ietver pielāgošanos jaunām situācijām.
Ņemot vērā minētos secinājumus, varētu apgalvot, ka orientierists tiek
nolikts grūtā situācijā, kad ir laiks svarīgām sacensībām. Lai arī cik
uzmanīgi esi sagatavojies, tik un tā var rasties situācijas, kādas sportists
agrāk nav piedzīvojis.
Orientēšanās tehnikas prasmju ievads sniedz šādus apakšvirsrakstus:
·
·
·
·
·
·

Kartes lasīšanas prasmes
Kartes atmiņa
Virziena izjūta
Etapu plānošana
Ceļa izvēle
Kontrolpunktu ņemšana
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Kartes lasīšanas prasmes
Mūsdienās orientēšanās tehnikā ir runa par mazāk vai vairāk
nepārtrauktu kartes lasīšanu. Vairākums sportistu šobrīd piekrīt, ka
kartes lasīšanas prasme ir vissvarīgākais līdzeklis panākumiem bagātā
orientēšanās tehnikā. No kā tad veidojas kartes lasīšanas prasme?
Kartes izjūta

Sākumā nepieciešama kartes izjūta. Vajadzīgs saprast sakarību starp
karti un to apvidu, ko tā attēlo, un to, kāpēc karte izskatās tieši tā. Tātad
ir nepieciešams saprast principus, kā kartes tiek zīmētas, un iemācīties
speciālos apzīmējumus dažādu veidu apvidiem.
Pēc tam ir jāapgūst apvidus izpratne. Bumbu sportā to sauc par spēles
uztveri. Lai noteiktu savu atrašanos un skriešanas virzienu, tiek
izmantoti dažādi apkārt esošie apvidus objekti, to virziens un leņķi, ko
tie veido.
Kad esi iemācījies visus kartes lasīšanas pamatus, apzīmējumus kartē
un tamlīdzīgi un proti izmantot apvidus objektus, tad esi apguvis kartes
lasīšanas prasmju pamatus.

Apvidus izpratne

Profesionāliem sportistiem ir svarīgi, lai kartes lasīšana būtu tik
efektīva, cik vien iespējams. Te svarīgi ātri un droši izsijāt nozīmīgāko
informāciju gan kartē, gan apvidū. No kartes nepieciešams saprast:
· svarīgu un lietojamu informāciju;
· visnozīmīgāko, nevajadzīgā informācija tiek aizraidīta prom, un
kartes lasīšana kļūst īsāka;
· zīmīgas pazīmes, kur ir maza iespējamība sajaukt un nokļūt paralēlā
situācijā;
· nākamā etapa svarīgākās daļas, tā lai veidojas kartes lasīšanas
priekšstats.
Mūsdienu elites sportistiem ir dažādi stili. Tāds, kuru pārstāv sportisti,
kas nolasa lielāko daļu, kam skrien garām, un sportisti, kas aizsijā prom
ļoti daudz un nolasa tikai to, kam ir neliela iespējamība tikt sajauktam.
Kāds stils piemīt tev pašam?

Pārnešanas treniņš

Pamats kartes lasīšanas prasmei ir pārnešanas treniņš. Jauniem,
nepieredzējušiem orientieristiem to vajadzētu risināt ļoti rūpīgi.
Lielāko daļu treniņā jāpavada iešanas tempā vai stāvot uz vietas. Ir
jāmēģina atrast katru apvidus detaļu un jābūt uzmanīgam, ievērojot, ko
no apvidus nevar atrast kartē.
Tā kā tradicionāli tehnikas treniņš visbiežāk nozīmē kartes pārnešanu
apvidū, tad nav nemaz tik dīvaini, ka visi prot orientēties tik ilgi, kamēr
viss sakrīt, bet, kad vairs nekas nesakrīt, rodas lielas problēmas. Kad
pasaules čempions Kents Ulsons saka, ka „jāskrien ar sargu tur augšā”,
tad tas nozīmē, ka vienlaicīgi kartes lasīšana un apzināts skatiens ir
jāraida apkārt esošajā apvidū un šis apvidus jāpārvērš kartes attēlā.

Domu ķēdi var iedomāties šādu: sportists zina, kur viņš atrodas un kurp
skries. Viņš atrodas takas līkumā un dosies 150 m dienvidu virzienā līdz
kalnam ar trim horizontālēm. Apmēram pēc pusetapa ar acs kaktiņu pa
labi no sevis viņš pamana reljefa paaugstinājumu. Vispirms tiek
„Skrien ar sargu tur augšā!” novērtēts, cik daudz augstumlīkņu ir līdz virsotnei un cik liels tas šķiet
apjoma ziņā. Sev tiek izveidots attēls, kā tam vajadzētu izskatīties
kartē. Pēc tam tiek veikta kartes kontrole, lai redzētu, vai kartē ir tāds
paaugstinājums „pareizajā pozīcijā”. Kad kaut kas ir pilnīgi nepareizi,
visi noteikti saprot, cik ļoti svarīgi ir veikt zināmu apvidus pārnešanu
uz karti. Ja pietrūkst šo prasmju, ir viegli nepamanīt paaugstinājumu kā
absolūtu pierādījumu tam, ka tu atrodies nepareizi un ka vajadzētu
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apstāties, mēģināt „ielasīties”. Vai tu pats mēdz reaģēt uzreiz, kad kaut
kas nesakrīt?
Piedomā pie tā:
· funkcija „kartes pārnešana uz apvidu” ir nepieciešama
kartes izpratnei;
· funkcija „apvidus pārnešana uz karti” ir nepieciešama
drošai orientēšanās tehnikai.
Kā trenēt kartes lasīšanas prasmes?
Ir nepieciešams uzlabot kartes izjūtu, kartes pārnešanu uz apvidu un
otrādi, jākļūst ātrākam kartes un apvidus uztveršanā, kā arī jāuzlabo
savas atrašanās un apkārtnes attiecību izpratnes spējas.

Kartes lasīšana

Pārnešanas treniņš

Kad ir runa par pārnešanas treniņiem, galvenokārt dominē dažāda
veida varianti ar kartes pārnešanu apvidū. Reti tiek trenēta apvidus
pārnešana kartē, kam savukārt ir vislielākā nozīme orientēšanās
drošībā. Acīmredzot iemesls tam ir pasīvā uztveršana. Sportists
uzskata, ka viņš mežā tikai skrien un skatās uz apvidus priekšmetiem
un patiesībā neorientējas. Daudziem gluži vienkārši to ir grūti uztvert
kā tehnikas trenēšanu.

Labs treniņš apvidus pārnešanai uz karti

Kartes zīmēšana

Foto: Keith Samuelson

Kartes zīmēšana, kas bieži tiek ieteikts kā pārnešanas treniņš, trenē
galvenokārt prasmes pārnest apvidu uz kartes attēlu. Daudz sportistu
gadu gaitā ir pierādījuši, ka, sākot zīmēt kartes, orientēšanās ir kļuvusi
labāka un drošāka.
1960. gadu sākumā daļa elites orientieristu izmantoja viena veida
metodi, lai trenētos pārnest apvidu kartē. Pēc kompasa virziena tika
skriets pāris kilometru, neskatoties kartē. Pēc kāda laika varēja
apstāties un mēģināt ielasīties. Pēc tam turpināja skriet citā virzienā.
Vispirms tika trenētas prasmes ielasīties pēc apvidus attēlojuma sev
apkārt un mazāk atcerēties skriešanas ceļu.
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Trenējies grupā

Minūtes orientēšanās

Tāpat kā kartes zīmēšana, arī šis treniņa veids no veicēja prasa augstu
motivāciju. Daudz jauniešiem un junioriem motivācija pieaug, ja tiek
ielikts kāds sacensību moments. 2–5 cilvēku grupās treniņu var padarīt
aizraujošu un izaicinošu. Viens izraudzīts treniņa vadītājs skrien,
teiksim, astoņas minūtes, apstājas un palūdz skrējējus pa vienam
pienākt klāt un parādīt, kur viņi kartē atrodas. Tātad skriešanas laikā
skrējēji ir bez kartes un kompasa, bet apstājoties viņiem tie ir pieejami.
Labs treniņš, kas savā ziņā ietver pārnešanas treniņu apvidus-karte, ir tā
saucamais minūtes orientēšanās. Vingrinājums tiek veikts ar tādu
pulksteņu palīdzību, kam ir funkcija ar laika skaitīšanu atpakaļ un
signālu. Sportisti skrien distanci pa divi ar nedaudz garākiem etapiem.
Pārim ir viena karte. Pulkstenim signāls tiek noregulēts pēc katras
minūtes. Ja skrien nelielā tempā, var likt signālu līdz pat divām
minūtēm. Atskanot signālam, sportists ar karti atdod to otram
skrējējam. Tas sportists, kas dotajā mirklī ir bez kartes, skrien aiz
muguras tam, kas vada. Šajā vingrinājumā sportists spiests skatīties
uzmanīgi uz apvidus formām un radīt sev to attēlu, kā vajadzētu
izskatīties kartē, pirms viņš to saņem atpakaļ.
Labs treniņš kartes pārnešanai uz apvidu ir:
· lēna iešana detalizētā apvidū;
· precīza līnijas orientēšanās;
· kontrolpunktu uzlasīšana;
· „bebra” treniņš.

Karte Nr.1. Bebra treniņš / precīza
līnijas orientēšanās
Karte Nr. 2. Kontrolpunktu uzlasīšana

Karte Nr. 1

Karte Nr. 2

„Bebra” treniņš

„Bebra” treniņš
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Tas notiek tā: sportisti tiek sadalīti vienādās grupās pa 3–5 cilvēki.
Katrā grupā vienam cilvēkam ir karte, kurā iezīmēta līnija, pārējiem
skrējējiem ir tukšas kartes. Skrējējs ar iezīmēto līniju pirmais skrien pa
priekšu un precīzi seko līnijai. Pārējie skrien pakaļ un seko līdzi savās
tukšajās kartēs. Katru 4.–5. minūti grupa apstājas, un visiem ir precīzi
jāzina, kur viņi atrodas. Tiem, kas to nezina, tiek piešķirts punkts–
„bebrs”. Ja tas, kas skrien pa priekšu, nokļūst blakus līnijai, viņš saņem
divus „bebrus”. Pēc katras apstāšanās karti ar iezīmēto līniju paņem cits
skrējējs. Kas saņem vismazāk „bebru”, tas uzvar.

Kartes lasīšana un apvidus izpratne

Orientēšanās ātruma treniņš
Ap 1960. gadu Pērs Ūlofs Bengtsons (Per Olof Bengtson) un daži citi
sportisti ieradās uz elites testa sacensībām Kolmordenas apvidū. Ņemot
vērā sagatavošanos, viņi tika sagaidīti ar skepsi. Viņi tikko bija
ieradušies no garāka vasaras sacensību un treniņu brauciena pa Eiropu.
Tika uzskatīts, ka viņi ir skrējuši mežos ar vieglu orientēšanos un tagad
sastapsies ar lielām problēmām, jo Kolmordenas apvidus piedāvāja
pamatīgu un grūtu orientēšanos. Pērs un viņa grupa (P-O grupa)
dominēja sacensībās, un interesantākais bija tas, kā sportisti vēlāk
aprakstīja, cik gan daudz viņiem ir bijis laika kartes lasīšanai. Sajūta, ka
vari paspēt un atrasties pirms orientēšanās procesa.

PČ un O-Ringen

Daudzi ir apstrīdējuši nepieciešamību skriet O-Ringen pāris nedēļu
pirms pasaules čempionāta. Ir pat gadījies, ka dažu valstu izlases
vadītāji saviem PČ skrējējiem ir aizlieguši startēt O-Ringen. Taču
zviedru dāmas un kungi tieši ir piedalījušies O-Ringen un ar labiem PČ
panākumiem turpinājumā. Ļoti iespējams, ka intensīvā orientēšanās
augstā tempā, ko O-Ringen nozīmē, tiek uzlabots ātrums kartes un
apvidus uztveršanā. Tā var iegūt labu orientēšanās formu.
Tīrām orientēšanās formām orientēšanās ātruma uzlabošanai vajadzētu
ietvert intensīvu darbošanos ātrā tempā. Šajā gadījumā ātra
orientēšanās nenozīmē grūti orientēties, cik iespējams, bet gan drīzāk
daudz lēmumu pieņemšanu „ar laika trūkumu” un daudz veicamā vienā
noskrietā kilometrā.

Karte Nr. 3. Motala apļi

Karte Nr. 3

Motala apļi

Vingrinājumi, kas labi der kluba treniņiem, ir intervālu orientēšanās un
Motala apļi. Kad trenējas pēc intervālu principa, katra posma garumam
vajadzētu būt 1–2 km, un, kad trenējas pēc Motala metodes, katram
aplim vajadzētu būt 2–3 km. Vajadzētu darboties tam pašam principam,
kad tiek trenēta skriešana intervāla veidā. Tad tiek izmantota
atjaunošanās atpūta starp intervāliem, lai pēc iespējas vairāk iegūtu ļoti
augstu kopīgo km/min intensitāti, ātrumu. Bez atpūtas drīz tu esi spiests
samazināt ātrumu.
Īso distanču orientēšanās, gluži tāpat kā parkorientēšanās, ir labs veids,
kā trenēt savu orientēšanās ātrumu.
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Karte Nr. 4. Īsās distances
orientēšanās. Piemērs no 1997. gada
Parku tūres (PWT)

Karte Nr. 4

Apvidus izpratne
Var, protams, apgalvot, ka šīs spējas tiek trenētas katru reizi, kad tu
orientējies ar karti rokā. Bet, iespējams, prasības nav pietiekami lielas,
lai sportists gūtu uzlabojumus. Vai eksistē treniņi, kas izvirza īpaši
lielas prasības apvidus izpratnē? Tās galvenokārt ir trīs lietas, kas
veicina paaugstinātas prasības:
1. Orientēšanās bez kompasa.
2. Distances zīmēšana, iespējams,

Karte Nr. 5. Tāda līnijas
orientēšanās, kur tu atrodies starp
apvidus formām

līnijas orientēšanās, kas veicina
to, ka skrējējs pēc iespējas
biežāk atrodas starp dažādām
apvidus formām, nevis uz tām.
Jo apaļākas formas, jo grūtāk.
3. Nepātraukta virziena maiņa.

Vēlams vairāk nekā 90 grādi.
Karte Nr. 5

Orientēšanās uztveri uzlabo skriešana mežā ar punktu, lukturu vai lentu
likšanu pareizajā vietā. Turklāt tā tiek pilnveidota pašpārliecinātība, it
sevišķi, ja šie kontrolpunkti ir jāatrod citiem sportistiem, kas sagaidīs,
ka tie atradīsies pareizi.

Izliec- savāc
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Labs treniņš ir tāds, kur trīs sportisti skrien trīs dažādus apļus, kas ir
aptuveni vienādi gari un ar to pašu startu un finišu. Skrējējiem ir
piešķirts kaut kas, ar ko atzīmēt kontrolpunkta vietu, piemēram,
norobežojošās lentes.

Kartes lasīšana un apvidus izpratne
Skrējēji uzsāk distanci vienlaicīgi, bet dažādos apļos iepriekš nolemtā
kārtībā. Pirmajā aplī katrs skrējējs pie attiecīgā kontrolpunkta izkarina
lenti. Tai jāatrodas pareizi. Pēc apļa maiņas skrējējs skrien nākamo apli
un pie katra kontrolpunkta lentei uzsien mezglu. Trešais skrējējs savāc
lenti, kurai vajadzētu būt ar mezglu. Trīs skrējējiem kartē ir iezīmētas
visas distances, vēlams dažādās krāsās.

Precīza kartes lasīšana

Lasīt karti skrienot

Precīzai kartes lasīšanai nepieciešamas divas lietas. Pirmkārt, laba
skriešanas tehnika mežā, kas nozīmē, ka sportistam nav jāpievērš liela
uzmanība, kur viņš/viņa liek kāju, otrkārt, asa redze, t. i., redzēt skaidru
kartes attēlu, neņemot vērā, ka tu skrien. Kad tas nestrādā labi, skrējējs
uzreiz to pamana. Var ievērot, ka nav skriešanas bez aizķeršanās un ir
jātrenējas vairāk. Gribam uzsvērt, cik svarīgi ir laicīgi iemācīties lasīt
karti skrienot. Ja skriešanas tehnika un acu kontakts strādā labi,
vairākums ar to mēdz samierināties. Tātad daudziem ir grūti saprast,
ka, par spīti visam, ir vēl labs gabaliņš ejams, lai sasniegtu to patiesi
precīzo kartes lasīšanu, kas orientēšanās tehnikā nozīmē tālredzīgumu.
Vai tu tiec galā ar kartes lasīšanu, skrienot mežā?
Ir divi labi treniņi, kas trenē precīzu kartes lasīšanu. Tie ir veicami pa
pāriem.

Seko viens otram

Pirmā treniņa pamatā ir tas, ka pa priekšu skrienošais sportists visu
laiku skaļi stāsta, kā viņš/viņa ir domājis orientēties etapā, kādiem
pieturpunktiem tiks skriets garām, pēdējā piesaiste utt. Tas, kurš skrien
no aizmugures, seko visu laiku, lai plānotais tiktu īstenots. Pēc katra vai
katra otrā KP mainās uzdevumiem.
Otrs ir minūtes orientēšanās treniņš, kas ir aprakstīts pie pārnešanas
treniņiem. Taču šajā treniņā karte skrējējam ir katru otro minūti.
Minūtes pēdējā daļā ir svarīgi, lai skrējējs ievēro kartē to, kas atrodas
nedaudz priekšā, lai viņš ātri varētu ielasīties kartē, kad to saņem
atpakaļ.

Kartes atmiņa
Orientieristam tā galvenokārt
nozīmē shematisku kartes
atmiņu. Kad tiek izmantota
shematiskā kartes atmiņa, viņš
iemācās etapa kartes attēlā
galveno un uztver tikai to, kas
šķiet nozīmīgs, t. i., uztveramie
priekšmeti.
Karte Nr. 6a un 6b. Piemērs, kā
iespējams vienkāršot kartes attēlu.
Ja tu tiec galā ar lielajiem purviem
un pauguriem etapa beigās, nekas
cits nav jālasa.

Karte Nr. 6a

Karte Nr. 6b

Shematiskā kartes atmiņa bieži
ir efektīvas un drošas
orientēšanās atslēga. Pieredze
rāda, ka, koncentrējoties šim
momentam, orientēšanās
izdodas labāk nekā citā reizē.
Lieliskais treniņa veids, kas
tiek dēvēts par golfa spēli,
veicina sportista orientēšanos
labāk nekā parasti.
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Golfa spēle

Pareizas struktūras
atmiņā

Tas notiek tā: cilvēki sadalās pa divi, un katram pārim ir karte ar
distanci. Pēc katra etapa skrējēji mainās uzdevumiem. Pirmais skrējējs
drīkst 7–10 sekundes skatīties kartē uz pirmo etapu, un tad viņš skrien
prom. Otrais skrējējs skrien tieši aiz muguras pakaļ draugam un seko
līdzi kartē. Kad pirmajam skrējējam atkal nepieciešams ieskatīties
kartē, viņš/viņa drīkst to darīt vēl 7–10 sekundes. Pirmā skrējēja
rezultāts ir vienāds ar kartes lasīšanas pauzēm. Skrējiens bez nevienas
papildu apstāšanās pēc starta brīža ir vienlīdzīgs ar „hole in one”, t. i,
bumbiņas raidīšanu bedrīte ar vienu sitienu.
Izskaidrojums, kāpēc tas parasti sokas labi, varētu būt tāds, ka sportisti
faktiski koncentrējas, lai „uzsūktu” un paturētu svarīgāko informāciju
no kartes. Citiem vārdiem sakot, iegūst sev skaidru attēlu par to, kas
gaidāms priekšā.
Golfa spēle palīdz trenēt prasmi saglabāt atmiņā pareizo struktūru,
neļaujot apvidus formas uztvert kļūdaini.
Kā jau agrāk tika minēts, ir svarīgi trenēt arī apvidus pārnešanu kartē,
un golfa spēle principā varētu tikt ar to salīdzināta. Skrējējam jāskrien
bez kartes un jācenšas atcerēties, kādām apvidus formām ir paskriets
garām, tajā pašā laikā vingrinot prasmes attāluma noteikšanā. Šie ir
divi faktori, no kuriem ir liels ieguvums, mēģinot rekonstruēt savu
skriešanas ceļu, kas savukārt ir labi izmantojams kļūdoties.

Rekonstruē

Kā orientēšanās atbalstu var arī izmantot valodas atmiņu. Skrējējs
skaidri, klusi runā ar sevi, skrienot garām dažādiem apvidus
priekšmetiem. Tas bieži veicina labāku koncentrēšanos, lai orientētos.
Turklāt no šīs sarunas ir labums, veicot rekonstrukciju kļūdu gadījumā.
Ir vieglāk atcerēties, kādiem punktiem tika paskriets garām, ja tajā
mirklī ir sev pateikts „tagad es esmu pie mazā, dzeltenā purviņa”.
Domājams, šāda atmiņas uzlabošana vispirms ir atkarīga no tā, ka tu esi
vairāk koncentrējies uz kartes lasīšanu, nevis ka tev tieši ir palīdzība no
paša vārda atcerēšanās. Kā darbojas tava rekonstruēšana?

Virziena izjūta

Kopā karte un kompass

Gadu gaitā kompasa nozīme ir mainījusies. Agrāk orientieristi varēja
skriet diezgan garus gabalus apvidū ar kompasa virziena un soļu
skaitīšanu. Mūsdienās reti gadās, ka sportists iebāž karti kabatā un tik
skrien uz priekšu ar kompasu. Varētu teikt, ka kompass tiek izmantots
kopā ar karti. Tas ir viens no iemesliem tā saucamā īkšķa kompasa
popularitātei. Katru reizi, kad skrējējs paskatās kartē, automātiski tiek
piefiksēts virziens ar nosacījumu, ka karte un īkšķa kompass tiek turēti
līdzeni pretī ķermenim. Un sportists noteikti skatās kompasā.

Annika Zella (Annika Zell) paņem
virzienu
Foto: Keith Samuelson
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Lielā īkšķa kompasa priekšrocība ir tā,
ka sportistam, kas viegli varētu aizmirst
paskatīties kompasā, tiek piedāvāta
iespēja, kas to atgādina. Turklāt tas
notiek ātri, jo tā izmantošana neprasa
papildu laiku. Tradicionālā kompasa
priekšrocība ar garo lineālu galvenokārt
ir tā, ka ir laba redzamība. Salīdzinot ar
īkšķa kompasu, vienalga, vai tiek ņemts
virziens vai tikai sekots adatai, precīzs
skats uz nākamajiem simts metriem
apvidū ir labāks. Bet ir nepieciešams
uzsvērt, ka kompass ir jātur diezgan ilgi
sev priekšā un tam jāatrodas tieši pretī
ķermeņa viduspunktam, lai būtu laba
precizitāte.

Kartes lasīšana un apvidus izpratne

„Paņemt” virzienu vai
sekot adatai?

Cita apsverama priekšrocība cilvēkam, kas izmanto tradicionālo
kompasu, ir tā, ka visbiežāk tu esi spiests automātiski izlemt, vai
konkrētajā mirklī svarīgākais instruments ir karte vai virziens. Varbūt
šie sportisti trenē sajūtu, kas nosaka, kad visvieglāk rodas virziena
kļūdas.
Ņemot vērā pieredzi, ko grāmatas autori guvuši no karšu analīzes,
parādās, ka starp profesionāliem junioriem viens vislielākais iemesls
orientēšanās kļūdās ir nepareizs virziens. Bieži ir problēmas ar
virzienu, kas iziet no punkta, it sevišķi pēc kļūdas. Sastopamas arī
virziena novirzes, ejot cauri zaļajiem rajoniem, purviem un kalnainiem
izcirtumiem. Daļa virziena kļūdu rodas, ja ir nogurums, skrienot
kalnos.
Jonijs Nilsons (Johnny Nilsson) savā atskaitē „Pētnieciskās studijas
virziena uzvedībā” („Explorativ studie angående riktningsbeteende”)
parādīja, ka profesionāliem sportistiem ir grūti noturēt virzienu,
skrienot mežā, ja vien viņiem nepalīdz kāds tehnisks priekšmets.

Izvairies no kļūdainas
orientēšanās

Kompasa tehnika

Lai arī reti kad nepieciešams noteikt pilnīgi precīzu kursu, kompasam
visu laiku jābūt līdzās. Arī tajos gadījumos, kad, neskatoties uz
kompasu, esam droši par virzienu, pastāv risks, ka mēs pamazām
novirzāmies no plānotā ceļa. Visbiežāk to ātri koriģējam ar karti, bet
veikla kompasa izmantošanas tehnika mums palīdz veikt taisnāku ceļu
cauri apvidum. Šādā veidā mēs visu laiku iegūstam svarīgas sekundes,
kas, skatot visu distanci kopā, var nozīmēt diezgan lielu laika ieguvi.
Kompasa svarīgākais uzdevums ir palīdzēt mums izvairīties no
kļūdainas orientēšanās. Parasti tas sākas ar nelielu kļūdu. Kontrolējot
virzienu, mēs varam izvairīties no daudz pārpratumiem, piemēram,
ieiet nepareizajā purviņā.
Kā lai rīkojas, ja tu kā treneris vai
sportists uzskati, ka virziens mežā
nedarbojas labi? Virziena problēmām,
protams, var būt dažādi iemesli. Trīs
turpmāk minētie ir sastopami bieži, un ir
svarīgi tos atpazīt, it sevišķi, ja tu esi
treneris.

Skatiens tālu uz priekšu

Foto: Keith Samuelson

Pārbaudi virzienu.

1. Skrējējs neļauj adatai atrasties
horizontāli vai arī kompass tiek turēts
nepareizi attiecībā pret ķermeni. Var arī
būt , ka sportists nepaskatās kārtīgi un
novirza skatienu uz kaut ko tālāk uz
priekšu apvidū. Šajā gadījumā treniņš ir
viegls. Instrukcija par pareizu tehniku
praktiskā apvidus situācijā, kur treneris
un viņa audzēknis izmēģina tehniku, kas
palīdzēs startēt labāk. Ja tev nav trenera,
tu to veiksmīgi vari trenēt kopā ar savu
biedru, un tādējādi jūs abi pilnveidosiet
iemaņas.

2. Skrējējs neapzinās, ka virziens ir jākontrolē. Daudziem prasmīgiem
orientieristiem darbojas automātiska virziena kontrolēšana. Katru
reizi, kad viņš/viņa iziet, piemēram, uz takas, vai katru reizi, kad tiek
uzkāpts kalnā, jāpaskatās kompasā. Bet daļa riskantu skrējēju nav
pietiekami aizdomīgi tur, kur virziena kļūdas rodas viegli. Šiem
sportistiem tiek ieteikta nakts orientēšanās, kas ir tāds treniņa veids, kas
visvairāk prasa labu virziena kontroli un drošu domāšanu. Starp citu,
treneris var veidot distanci līdzenā apvidū ar apgrūtinātu redzamību.
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Virziena kontrole

Nepieciešams arī uzsvērt, ka skrējējiem vajadzētu gūt arī tādu
sacensību pieredzi, kas prasa labu virziena orientēšanos.

Skaties kompasā

3. Skrējējs „nejaudā” paskatīties kompasā. Daudziem orientieristiem
šķiet apgrūtinoši, ka visu laiku nepieciešams domāt un izlemt. Ja esi
ieradis veikt 5–6 pārbaudes brīžus etapa laikā, tas var likties par daudz,
turklāt vēl ar nepieciešamību 2–3 drošības kontrolēm etapa laikā. Šeit
tātad ir runa par garīgās jaudas palielināšanu. Laba metode skrējēja
„pārslogošanā” ir šāda: treneris skrien aiz muguras sportistam un
vienlīdz bieži jautā: „ Kur tu skrien? Kurā virzienā tu taisies doties?”
Tādējādi sportists uz jautājumiem atbildēs uzreiz.

Etapa plānošana

Izplānot un realizēt
ceļa izvēli

Taisni uz priekšu?

Mūsdienās ir raksturīgs ļoti ātrs temps orientēšanās brīžos. Lēmumi,
kas 1960. un 1970. gadā elites sportistiem prasīja apmēram
6–7 sekundes, tagad ir sarukušas līdz 1–2 sekundēm. Nepieciešamība
ļoti ātri rīkoties atzīmēšanā un iziešanā no kontrolpunkta ir kļuvusi ļoti
svarīga. Rodas jautājums, vai mūsdienu elites orientieristiem ir tikpat
izplānots etaps kā agrāko dienu sportistiem. Ar etapa plānu nav
jāsaprot, ne tikai pa kuru ceļu skriet uz nākamo kontrolpunktu, bet arī
kādā veidā to ir izdarīt. Mēģinājumi, kas tika veikti ar elites junioriem,
parādīja, ka 6–7 sekundes tiek atzītas par tik tikko pietiekamām, lai
paspētu uztvert svarīgāko normāli grūtā etapā.
Lielākā atšķirība mēģinājumā un realitātē ir tā, ka sportistam netiek
atņemta karte. Tātad viņš zina, ka vēlāk uz priekšu etapā pastāv iespēja
sakārtot trūkumus plānošanā. Un rodas jautājums, vai tikai lielākā daļa
mūsdienu elites orientieristu skrien saskaņā ar taktiku, ka visu laiku
jāpaspēj tikai tas svarīgākais? Šādi pēc Zviedrijas čempionāta zelta
medaļas iegūšanas 1995. gadā grūtā Sēdertērnes apvidū Pērs Ēks (Per
Ek) aprakstīja savu taktiku: „Es visu laiku vilku tikai taisni uz priekšu.
Ielasījos pa ceļam. Nebija nekāda iemesla kaut kur skriet apkārt.” Tā
90. gados ir bijusi skaidra tendence, t. i., elites sportisti aizvien vairāk
un vairāk izvēlas skriet taisni. Šķiet, ka labākajiem sportistiem nav
nekādas nepieciešamības izvēlēties apkārtceļu, lai atpūtinātu
smadzenes. Tās reizes, kad tiek skatīts ceļš etapam abās pusēs, ir tad,
kad tiek izlemts, ka, taisni skrienot, etapa laiks būs pārāk liels vai tas
prasa pārāk daudz spēka.

Foto: Keith Samuelson
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Skaties uz etapa malām

Tas galvenokārt kļūst aktuāli, kad ir ļoti kalnains, – retāk tehnisku
grūtību dēļ. Veicinošs iemesls šādai attīstībai ir, protams, karšu
attīstība. Mūsdienās iespējams iegūt krietni vairāk informācijas, kad ir
runa par caurejamību.
Ja tu izvēlies konsekventu taktiku taisni uz priekšu, tad ir vieglāk
saglabāt automātisku orientēšanos. Pēc šāda principa jādarbojas visu
laiku. Pārtraukt to bieži nozīmē risku „ sadzīt smiltis motorā”. Tā pēc
sacensībām teica slavens tenisa spēlētājs: „Pēc 15 atsistajiem
kreisajiem sitieniem no vietas ir ļoti viegli netrāpīt, ja bumba pēkšņi
nāk uz labo pusi”. Ja pēta gadu gaitā notikušos čempionātus, bieži tiek
atklāts, ka tie skrieti ar noteiktu un konsekventu taktiku. Un ir jābūt
lielai pašvērtībai, lai būtu pārliecība par savu orientēšanos. Pretējais
varētu nozīmēt, ka sportists skrien un prāto, vai viņam/viņai
nevajadzēja izvēlēties citu ceļu tā vietā.

Līnijveida orientieris un piesaistes punkts
Varētu teikt, ka etapa laikā orientierists var atrasties trīs iespējamās
alternatīvās. Iespējams, ka skrējējam ir kontakts ar apvidus priekšmetu,
kam viņš paskrien garām bez jebkāda virziena, – tā saucamā piesaistes
punkta. Kā otra alternatīva ir virzīšanās garām līnijveida orientierim
apvidū. Tiek skriets gar garu purvu vai augšā pa grēdveidīgu pauguru.
Trešā alternatīva, protams, ir atrašanās „tukšajā nekur”. Vairākums
mūsdienās vienprātīgi atzīst, ka vajadzētu censties izmantot apvidus
līnijveida orientierus.
Karte Nr. 7. ... nozīmē, ka ir kontakts
ar apvidus objektu grupējumu –
nozīmē, ka tu atrodies „tukšajā
nekur”. Kontakts ar piesaistes
punktu tiek apzīmēts ar tukšumu

Karte Nr. 7

Gan tāpēc, ka tad atrašanos ir drošāk, vieglāk identificēt, gan tāpēc, ka
mazāk būs atrašanās „tukšajā nekur”, kas nozīmē iespējamu virziena
kļūdu. Hansa Okerbloma (Hans Åkerblom) 1975. gada Somijas
čempionāta pētījums un analīze uzrādīja nozīmīgu risku kļūdīties, kad
salīdzinājumā ar līnijveida orientiera metodi tika izmantota piesaistes
punktu metode. Lasītājs to, protams, var tulkot tā– pirmkārt, ja vien
iespējams, jāizmanto līnijveida orientieri. Bet vajadzētu arī saprast, ka,
izmantojot piesaistes punktu metodi, var mēģināt uzlabot savu tehniku.

Parasti piesaistes punkti

Ierastākie piesaistes punkti, ko izmanto elites orientieristi, ir pauguri un
purviņi. Problēma skrējējam rodas tad, kad bieži ir vairāk vai mazāk
līdzīga veida pauguru vai purviņu tā tuvumā, ko domāts izmantot.
Tātad liels risks paralēlajai kļūdai. Katrā ziņā paralēlās kļūdas rodas,
kad skrējējs ir neuzmanīgs ar virzienu no iepriekšējā piesaistes punkta.
Bez labas kompasa tehnikas svarīgi ir, ka skrējējam ir izcila izjūta,
nosakot, kad īpaši nozīmīgi ir pārbaudīt virzienu.
Ja atceramies atkal Pēra Ēka zelta skrējienu, mēs varam redzēt viņa
distances sākumā spīdošu piemēru, kā īstenot piesaistes punkta un
līnijveida orientiera kombinēšanu. Pērs Ēks avīzei „Skogssport”:
„Pirmie 12 kontrolpunkti atradās vienkārši perfekti, gluži kā trāpīt
12 soda sitienus no vietas, tieši pa vidu.”
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Karte Nr. 8. Pēra Ēka ceļš pretī zeltam Zviedrijas čempionātā, klasika, 1995. gads, Stokholma
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Ceļa izvēle un
kontrolpunktu
paņemšana

Foto: Bildbyrå

Taisni uz priekšu vai
apkārt?

Var, protams, apgalvot, ka visiem etapiem ir ceļa izvēle. It sevišķi, ja
jēdzienā ceļa izvēle tiek iekļauta ideja, ka tu kā sportists izvēlies etapa
veikšanas veidu. Šķiet, ka mūsdienu elites orientēšanās sportā
visvairāk runā par pirmā labākā risinājuma atrašanu un tad ātri doties
ceļā. Piemēram, 1995. gada ZČ klasikā M21 distancē bija vairāki etapi
ar iespēju skriet apkārt, bet to gandrīz visi sportisti ignorēja. Tika
pamanīti iespējami risinājumi tuvu etapam, un tie arī derēja. Šajā
saistībā, ievērojot, ka tiek salīdzinātas un izvērtētas divas vai vairākas
alternatīvas, tik tikko var runāt par kādu ceļa izvēli etapā. Tas, kas
galvenokārt rada elites sportistos interesi veikt apkārtceļus, ir pārāk
kalnains apvidus vai pasliktināta caurejamība, kas saistīta ar ciešu
veģetāciju vai traucējošu segumu.
Jautājums, vai elites orientieristi ņem vērā visus faktorus, kas ietekmē
optimālu lēmumu ceļa izvēlē pirms etapa? To bieži vada impulsi.
Patiesībā skrējējam vajadzētu ņemt vērā savas skriešanas spējas un
orientēšanās tehniku atkarībā no seguma un apvidus veida. Dažādu ceļu
izvēles kļūdu risks jāvērtē pēc principa, cik daudz spēka tas prasa.
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Ceļa izvēles testā Norvēģijā junioriem, 20 vīriešiem un 7 sievietēm,
vajadzēja izvēlēties, kurš no trim ceļiem ir ātrākais, otrais ātrākais un
kurš – lēnākais. Pēc tam bija jāizskrien visi trīs ceļu varianti, vispirms
ņemot savu ātrāko alternatīvu. Apmēram trešdaļa puišu un ceturtdaļa
meiteņu kā pirmo izvēlējās ātrāko ceļu – pa kreisi. Puišu vidējais laiks
kreisajam variantam bija 7.00, taisnajam variantam – 8.13 un labajam –
9.25. Meiteņu etapa laiki bija attiecīgi 8.42, 10.35 un 11.00. Var
pieņemt, ka sacensībās daudz skrējēju kreiso variantu nemaz nebūtu
pat pamanījuši.
Tātad ceļa izvēle nozīmē, ka bez taisnā varianta ir vēl viena vai vairākas
alternatīvas un ka vajag izvērtēt šīs dažādās alternatīvas un izdarīt
lēmumu.

Karte Nr. 9. Etaps uz 1.kp M 17 E
grupā Junioru kausa sacensībās
Leksandā 1997. gadā. Neviens no
skrējējiem nepamanīja labo ceļa
variantu. Pēc sacensībām visi bija
vienisprātis, ka labais ceļa variants
acīmredzot bija visātrākais

Ceļa variants – apkārt

Karte Nr. 9

Pilnīgi precīzus aprēķinus nav iespējams veikt. Ja ceļa izvēles
problēma piemeklē distances beigu daļā, aizvien lielāka nozīme kļūst
izjūtām. Skrējējs var būt uz fiziskā pārguruma robežas un tāpēc apkārt
ceļa variantu var redzēt kā izvairīšanās glābiņu. Skrējējs, kas kļūdījies
un pazaudējis minūtes distances sākumā, atmet visu, kas saistīts ar
drošu domāšanu. Trešais sportists ir tik ļoti noguris no skriešanas pa
ceļiem un takām, ka nākamajā etapā grib skriet apvidū, neņemot vērā
to, vai tas ir drošāk vai ātrāk.
Vislabākajiem sportistiem ir tomēr lielas spējas neļaut blakus
impulsiem kontrolēt svarīgus lēmumus. Galvenokārt tāpēc, ka viņi
biežāk nekā citi domās iziet cauri gaidāmajām sacensībām.

Karte Nr. 10. Mikaels Velīns (Michael
Wehlin) bija viens no tiem, kas
visilgāk stāvēja uz vietas, pirms
izvēlējās savu ceļa variantu garajā
etapā. Viņam tika fiksēts labākais
etapa laiks! (Pasaules kauss, 1988.
gads, Gamlebija)

Karte Nr. 10
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Reizēm pat mēnešus agrāk. Iemesls, kāpēc elites sportisti bieži izlaiž
ceļa izvēles aprēķinus, ir, ka tas prasa 10–15 sekundes. Taču reizēm
ilgais laiks atmaksājas. Pasaules kausā Gamlebijā Mikaels Velīns bija
viens no tiem, kas visilgāk stāvēja uz vietas, pirms izvēlējās savu ceļa
variantu garajā etapā. Viņam tika fiksēts labākais etapa laiks!
Kad sportistam jāizvēlas ceļa variants etapā, ir vispirms trīs
faktori, kuriem ir liela nozīme.
Padomā par šo!




Kurš ceļa variants ir ātrākais?
Kurš prasa vismazāk spēka?
Kurš ir visdrošākais?

Orientēšanās drošība tiek aprakstīta otrajā sadaļā. Spēku taupīšana
orientēšanās distancē var būt izšķirošais faktors gan īsākā, gan ilgākā
laikā. Īsākā laikā, runājot par maksimālo skābekļa patēriņu, var izdoties
sasniegt „griestus”. Smagā kalna pārvarēšanā, ja vien nav vēlmes iet,
var sadzīt sev pienskābi. Ja ir fizisks nogurums, arī smadzenes tiek
ietekmētas negatīvi. Vienkāršas sekas atmiņas spēju samazinājumiem
ir pasliktināta kartes un apvidus uztvere. Pastāv arī risks pazaudēt
koncentrēšanos, jo domām ir tendence virzīties uz paša nogurumu.
Ilgākā laikā daudz atkārtota smagu kalnu vai purvu pārvarēšana
palielina pienskābes daudzumu, paaugstina ogļhidrātu patēriņu. Tas var
veicināt sportista spēku izsīkumu, pirms sasniegts mērķis. Tas, kurš reiz
ir sasniedzis pagurumu orientēšanās distancē, zina, cik grūti ir tikt galā
pat ar ļoti viegliem orientēšanās momentiem.
Skriešanas ātrums ar
dažādu segumu

Kad gribas novērtēt, kuri ceļa izvēles varianti ir ātrākie, uzreiz ir
jādomā par skriešanas ātrumu, ja ir dažādi segumi. Ja būtu tā, ka
sportists skrietu visu laiku vienādi labi, neņemot vērā segumu, tad savā
ziņā būtu viegli dot labas vadlīnijas ceļa izvēles vērtējumā.
Ceļa izvēles tests Konnerūdā ir skaidrs piemērs, ka var būt lielas
atšķirības elites sportistu spējā skriet pa dažāda veida segumu. Testu
veica norvēģu elites orientieristi ar Eisteinu Velcīenu (Eystein
Weltzien) kā testa vadītāju. 16 sportisti vīrieši skrēja uz laiku visus trīs
ceļu variantus. Ja skatās uz šiem dažādo ceļa izvēļu vidējiem rādītājiem,
iespējams, tie tik ļoti nepiesaista uzmanību. Taisnais variants ir nedaudz
ātrāks par labo, un vislēnākais, protams, ir kreisais.

Karte Nr. 11. Ceļa izvēles tests
Konnerūdā, Norvēģijā

Karte Nr. 11
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Kur slēpjas tavs spēks?

Pētot sadalīšanos attiecīgajās ceļa izvēlēs, kļūst skaidrs, ka tās ir stipri
individuālas atšķirības. Patiesībā šeit slēpjas tikai divi indivīdi, kas
savā ziņā ir ekstrēmi. Gan Ivars Formo (Ivar Formo), kas ir slavens sava
īpašā spēka dēļ kalnu pārvarēšanā, gan Jans Fjērstāds (Jan Fjärstad),
kas testa veikšanas laikā bija labs 5000 m skriešanā mazāk par 14 min.
Fjērstāds labajā ceļa variantā sasniedza laiku 12.48, bet, skrienot taisni,
16.28! Piemērs rāda, ka, runājot par segumu un apvidus veidu, ir
nepieciešams atrast savas stiprās un vājās puses.
Savā ceļu izvēlē Eisteins Velcīens demonstrēja darbā skaitļus no
visaptveroša pētījuma.
No 1976. līdz 1978. gadam tika reģistrēti 3000 laiki orientieristiem
vīriešiem. Laika reģistrēšana notika Norvēģijas austrumu daļā
11 dažādos apvidus tipos, kas visi pārstāv ziemeļu apvidu. Atskaitē ir
ņemti kļūdu laiki.
Kā Velcīens paskaidroja, mazai takai ir tik ļoti maza vērtība nekā lielai
tāpēc, ka tā bieži ir līkumaina un ar nelīdzenu segumu, kā arī kartes
lasīšana uz mazas takas prasa savu laiku.
Purvi, kas tika izmantoti, bija slapji, bet atklāti un skrienami. Zviedrijā
un Somijā purvi parasti ir vairāk aizauguši kokiem un tāpēc ar sliktāku
redzamību.

Skriešana no kalna

Skrienot lejā no kalna, pa ceļu vai taku, laiks kilometrā samazinās.
Skriešana pa taku samazinās līdz 3.30. Skriešana no kalna apvidū
neuzrāda tādus pašus uzlabojumus. Apvidū vājš skrējiens lejup līdz
relatīvi spēcīgam svārstījās starp 6.23 un 6.43. Ļoti stāvā kalna nogāzē
laiks kilometrā bija 8–10 minūtes!
Līdzenā apvidū elites vīriešiem vidējais laiks km bija šāds:
Ceļš

Liela taka

3.46

4.18

Maza taka

Purvs

5.11

5.30

Apvidus

6.35

Ļoti stāvos kalnos augšup skrējiens sasniedza laiku līdz pat 16 min/km!
(SOFT izdotajā grāmatā „Distanču veidošana” 77.–80. lpp par ceļu
izvēli var lasīt vairāk)

Kalnainība

Reģistrētie laiki parāda, ka labāk izvairīties no lieliem kalniem.
Sievietēm un vīriešiem, kuriem nav elites sportistu fiziskā spēka,
krietni vien atmaksājas meklēt spēkus taupoša ceļa izvēli, arī stipri
kalnainā apvidū. Ja salīdzina vīriešu reģistrētos laikus, var manīt, ka
elites sportists vīrietis var noskriet trīs reizes lielāku gabalu, ja tiek
skriets apkārt pa līdzenu ceļu, nevis tieši pa taisno stipri kalnainā
apvidū.
Vidējais laiks km, skrienot dažāda stāvuma kalnos, deva šādus
rādītājus:
Ļoti stipri
Stipri
Km/laiks
Kāpums/km
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Līdzens

Viegli
kalnains

Kalnains

6.35
0–25

7.10
30–50

8.00
55–95

kalnains

9.00
100–150

kalnains

12.20
150–
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Kontinentālais apvidus/ zviedru apvidus
Kontinentālais apvidus

Karte Nr. 12 – Beļģija

Karte Nr. 13 – Čehija

Karte Nr. 12

Karte Nr. 13

Karte Nr. 14

Karte Nr. 15

Karte Nr. 14 – Dānija

Karte Nr. 15– Vācija

Kontinentālais apvidus ietver šādas pazīmes:
-

Laba redzamība un laba skriešanas pamatne, kas nozīmē lielu
skriešanas ātrumu mežā;
Bagāts taku tīkls, kas veicina lielu ātrumu un daudz plānveidīga
attēla lasīšanu;
Dažāda veida reljefs, no pilnīgi līdzena līdz pat stipri kalnainam,
kas citā gadījumā nozīmē nepieciešamību ceļa izvēles
novērtēšanā.
Zviedru apvidus

Karte Nr. 16 – Smolande, Forserum

Karte Nr. 17– Stokholma, Korsta

Karte Nr. 16

Karte Nr. 17

171

Kartes lasīšana un apvidus izpratne

Karte Nr. 18 – Hallande, Fjēros

Karte Nr. 19 – Dalarna, Bjursos

Karte Nr. 18

Karte Nr. 19

Zviedru apvidum raksturīgs:
- Detalizēts reljefs un ierobežota redzamība, kas liek intensīvi
lasīt karti;
- Nelīdzens apvidus segums, kas nozīmē, ka skrējējam vajadzētu
būt labai skriešanas tehnikai un ieradumam skriet mežā;
- Dažāda veida reljefs – no līdzena līdz ļoti kalnainam.
Tā kā šie apvidus tipi sastopami pārsvarā visā Zviedrijā, tad zviedri labi
pārvalda tā saucamo ziemeļu apvidus tipu. Bet kādas ir viņu prasmes
kontinentālajā apvidū? Pieredze rāda, ka tajā ļoti reti var startēt
veiksmīgi, ja no sākuma netiek gūta šāda tipa pieredze.
Gūsti jauna veida pieredzi

Labākais veids, kā iemācīties izprast kontinentālo apvidu, ir, protams,
doties sacensību un treniņnometņu braucienos uz valstīm, kuras nav
Ziemeļvalstis. Tad sportists kļūst ne tikai labāks, orientējoties aktuālajā
apvidus tipā, bet arī kļūst izcils kā orientierists.
1970. gadu beigās un 1980. gadu sākumā zviedri bija čaklāki, braucot
uz ārzemēm un piedaloties vairāku dienu sacensībās, piemēram, Šveicē
un Čehijā. Tam, ka šādi braucieni samazinājās, noteikti bija vairāki
iemesli. Viens no tiem varētu būt, ka zviedri tik ļoti koncentrējās visām
sacensībām mājās, par kurām tika domāts, ka tās „ir” jāskrien.
Vajadzētu uzdrošināties mainīt vecus ieradumus, lai gūtu jaunu un
vērtīgu pieredzi.
Arī vietējā apvidū var sagatavoties kontinentālā apvidus orientēšanās
grūtībām. Ir sastopami rajoni, kas daļēji atbilst augstāk minētajiem
kritērijiem. Skonē ir stāvas strautiņu gravas, Vesterjētlandē – viegli
skrienams priežu mežs un vietām arī var atrast takām bagātus rajonus.

Karte Nr. 20. Zviedru kontinentālā
orientēšanās, Smolande, Huskvarna
Karte Nr. 21. Zviedru kontinentālā
orientēšanās, Vermlande, Šīle

Karte Nr. 20
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Protams, vajadzētu pētīt arī visas ceļu izvēles analīzes, kas veiktas
saistībā ar starptautiskajiem čempionātiem un bieži tiek atspoguļoas
orientēšanās žurnālā „Skogssport”.
Ta č u v i s e f e k t ī v ā k a i s ,
protams, ir pieredze, kas
iegūta tepat. Domājams, ka
nedaudz ir iespējams no
kartes izveidot priekšstatu,
kā izskatās, piemēram,
smilšakmens apvidū
Jičinas tuvumā Čehijā, un
tā iemācīties atbilstošu
orientēšanās tehniku. Tas
jāredz tieši tur!

Karte Nr. 22. Smilšakmens
apvidus Jičina, Čehija

Karte Nr. 22

Vēl citas svarīgas zināšanas, ko var iegūt, ir, kā šie dažādie karšu
zīmētāji tulko un attēlo kontinentālo apvidu. Tas attiecas uz
caurejamību, kur parasti tiek ieguldīts visvairāk darba, lai attēlotu
dažādību. Arī, piemēram, akmens un klinšu apzīmējumi pēc izmēra var
stipri atšķirties no zviedru standartiem.

Kontrolpunktu ņemšana
Vienkāršo un pagarini
Kad tiek mēģināts vienkāršot kontrolpunktu, apvidū tiek atrastas
lielākas formas, kas var aizvest pie šī kontrolpunkta. Priekšrocība ir tā,
Palielini „trāpījuma lauku” ka tiek palielināts „trāpījuma lauks”, ir mazāk sīku detaļu, kas jāievēro,
un samazinās arī risks paralēlām situācijām. Šeit redzami daži piemēri,
kā var vienkāršot kontrolpunktu ņemšanu.

Pēdējā drošā piesaiste/„attackpoint”
Jēdziens „pēdējā drošā piesaiste” parādījās jau 1960. gados, kad jau
dažus gadus bija jaunās, speciāli zīmētās kartes. Tad bija nepieciešams
izvēlēties tik drošu kontrolpunktu ņemšanu, cik vien iespējams. Tajā
laikā vairākums sportistu bija diezgan labi garāku gabalu skriešanā ar
kompasu un soļu skaitīšanu. Tātad kaut kas bija palicis pāri no laika,
pirms sākās speciālo karšu zīmēšana. Tā kā tolaik kontrolpunkti bija
ievērojami lielāki, tad ar šo tehniku parasti veiksmīgi varēja tikt līdz
kontrolpunktam. Ar karšu izmainīšanos distanču plānotāji arvien vairāk
sāka izmantot mazus kontrolpunktus, kas prasīja lielu rūpību un
precizitāti pēdējā posmā. Modernās orientēšanās sākumā sacensību
rezultāti vairāk nekā mūsdienās kļuva par spoguļattēlu tam, kurš
vismazāk zaudējis laika, kļūdoties kontrolpunktu ņemšanā.

„Attackpoint”

Joprojām ir izdevīgi censties šķērsot noteiktu punktu kontrolpunkta
tuvumā. Šim punktam vajadzētu būt viegli atpazīstamam un ar mazu
iespējamību sajaukt ar citu. No šejienes ir nepieciešams savākties un
samazināt ātrumu. Angļu orientēšanās literatūrā „pēdējai” piesaistei ir
izvēlēts apzīmējums „attackpoint”. Iespējams šāda vārda izvēlei nav
lielas nozīmes, bet „uzbrukuma punkts”, iespējams, veicina aktīvāku
uzvedību un lielāku uzmanību pēdējā posmā līdz kontrolpunktam – tas,
kas daudziem var noderēt.
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Rodoties modernajam orientēšanās sportam, jau agri tika atklāts tas,
kas raksturīgs arī mūsdienās. Visbiežāk kontrolpunkta ņemšana bija
drošāka no augšas. Šķērsojot pauguru ar 2–3 augstumlīknēm un
noteiktu formu, pirmkārt, tiek iegūta laba iespēja noteikt precīzu
atrašanās vietu. It sevišķi, ja tu patiešām uzskrien virsotnē. Tur var ātri
pagrozīt galvu un secināt, vai tuvumā ir citi pauguri, ar ko iespējams
sajaukt. Otrkārt, ir labi pārredzams apvidus priekšā, un, ja ne gluži
pamanāms punkts, visādā gadījumā var novērtēt noteikta apmēra
meklēšanas platību, kur vajadzētu atrasties kontrolpunktam.
Uzmanies no...

Priekšrocību un trūkumu analīze dažādu apvidus priekšmetu
izmantošanā par pēdējo piesaisti neietilpst, lai par to runātu šajā
grāmatā. Taču vajadzētu pabrīdināt par tādu pēdējās piesaistes izvēli kā
veģetācijas apzīmējumiem: izcirtumi, zaļie rajoni un veģetācijas
maiņas robeža. Vajadzētu arī uzmanīties no apļveida purva malām.
Mūsdienās elites orientieristiem nav tikpat svarīgi meklēt pēdējo
piesaisti, kā tas bija pirms 20–30 gadiem. Ir uzlabojusies kartes
kvalitāte, un kartes mērogs arī kļuvis lielāks. Taču droša domāšana
orientējoties būs ļoti svarīga arī nākotnes elites orientieristiem. Viens
nosacījums, kad var atmest nepieciešamību pēc drošas pēdējās
piesaistes, ir laba apvidus pārredzamība. Līdzko ir ierobežota
redzamība, palielinās kļūdu risks. Tādā gadījumā tā ir liela
priekšrocība, ja ir zināma konkrētā atrašanās vieta, cik vien tuvu
kontrolpunktam.
Labs pēdējās piesaistes treniņš ir šāds: pie katra kontrolpunkta kartē
atzīmē divus aplīšus. Pie pēdējās piesaistes vienu lielāku. Tur tiek
novietots liels lukturis. Pie paša kontrolpunkta mazu aplīti, kur tiek
piekarināts tikai kompostieris.

Ieiešana punktā

Karte Nr. 23. Pēdējās piesaistes
treniņš ar dubultapli

Karte Nr. 24. Pie A veidojas acu
kontakts ar purvu un klinšu joslu otrā
pusē. Pēdējais gabals tiek vērīgi
skriets augšā pa malu. Purviņiem pa
labi nepavisam nav tas pats drošības
līmenis

Daži kontrolpunkti neprasa
nekādu koncentrēšanos. Tādus
punktus, kas atrodas pie skaidru
formu pagarinājumiem vai to
galā, ir diezgan viegli paņemt.
Ja tiek pie šīs lielās formas, tad
vairāk vai mazāk automātiski
kontrolpunkts atrodas pats. Tā
var būt klints pakāje, kas
atrodas
augsta kalna virsotnes
Karte Nr. 23
aizmugurē vai akmens, kas
atrodas 25 m uz dienvidiem no ziemeļu dienvidu virzienā esošā tievā un
garā purviņa. Tie ir viegli ne tikai pēc sava rakstura, bet ir vieglāk
mazināt kļūdu, ja nu tāda gadās. Tieši tāpēc, ka šis kontrolpunkts tiek
uzskatīts par vieglu, tas nozīmē vienu priekšrocību, bet tā novērtēšana
par zemu var būt trūkums. Sportists nekļūst nervozs vai izbijies, bet gan
spēj saglabāt iekšēju mieru, kas ir derīgi pareizai apkārtnes tulkošanai.
Mierīgam gluži vienkārši ir vieglāk redzēt lietas un uztvert detaļas ar
objektīvu skatienu.
Karte Nr. 24

Karte Nr. 25. Nokļūstot paugurā A,
veidojas laba ieeja punktā. Ja skrien
līdz grēdas beigām vai arī iet lejā uz
ceļa, veidojas ļoti grūta kontrolpunkta
ņemšana
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Karte Nr. 26. Ja skriet taisni pāri,
pastāv liels risks novirzīties no ceļa.
Ja skrien pa kreisi līdz punktam A,
tad lielais paugurs pa kreisi un purva
beigas var būt kā drošība

Bet ne vienmēr distanču plānotāji ir tik laipni. Vismaz junioriem un
elitniekiem realitāte ir pretēja. Tu nokļūsti galapunktā, kur karte un
kompass tiek atstāti malā, un visu nosaka spēja ieraudzīt lukturi vai arī
šo objektu, kur mēs gaidām, ka kontrolpunkts atradīsies. Tā saucamajai
pēdējai piesaistei līdz lukturim var būt atšķirīgs attālums.

Karte Nr. 27. Takas izmantošana var
šķist vilinoša. Bet var gadīties, ka to
pamanīt ir neiespējami un
novirzīšanās arī ir grūti nosakāma.
No A ir ļoti droša ieeja punktā, jo
paugurs ir garens un vada tevi uz
kontrolpunktu. Grūtākie ir pirmie
150 m un purviņu šķērsošana etapa
vidū
Karte Nr. 28. Ja turas nedaudz pa
kreisi, ir „garantēts”, ka tiks
pamanīts lielais purvs uz ZR no
kontrolpunkta. Turklāt pie A
veidojas acu kontakts ar purviņu uz
austrumiem no kontrolpunkta
Karte Nr. 29. Pie A ir iespējams
noteikt, vai tu atrodies pašā kalnu
grēdas vidū, t .i., ir tāds pats attālums
gan līdz labajai, gan kreisajai
nogāzei. Paugurs tev priekšā ir
pēdējā vieta, pirms sākas virzība uz
austrumiem

Pēdējās piesaistes veidi

Karte Nr. 27

Karte Nr. 26

Karte Nr. 29
Karte Nr. 28

Orientierists, kas tiecas pēc lielas drošības, visbiežāk cenšas orientēties
līdz pēdējam, ja vien tas ir iespējams. Skatīt karti Nr. 30! Šeit var būt
divi varianti. Tu vai nu riskē, uzreiz skrienot 150 m no lielā paugura ar
kompasa palīdzību, vai arī turpinot uzmanīgu kartes lasīšanu virzienā
līdz pat pauguram uz ziemeļiem no kontrolpunkta. Orientieristam, kam
patīk kartes lasīšana un nav problēmu par uztraukuma palielināšanos
tikai tāpēc, ka tuvojas grūts kontrolpunkts, labāk der otrā metode. Kad
orientieristu pirms grūta kontrolpunkta piemeklē tik liels
sasprindzinājums, ka viņa orientēšanās prasmes tiek liktas uz spēles,
labāk noderēs pirmā metode. Lielā atšķirība ir tajā, ka būs mazāk, par ko
domāt. Koncentrējoties uz kompasa virzienu un attāluma noteikšanu.
Vairākumam orientieristu skriešanai pēc kompasa vajadzētu būt vairāk
automātiskai un tādējādi arī mazāk nervozai. Bieži pēdējās piesaistes
priekšrocība ir, ka nerodas šaubas, vai tas ir tieši tas punkts, kas tiek
škērsots.

Karte Nr. 30. Pēdējā piesaiste A ir
apmēram 150 m pirms kontrolpunkta.
B apmēram 40 m pirms kontrolpunkta.
Kam tu dod priekšroku?

Karte Nr. 30

Pēdējo piesaisti A, domājams, pamanīt ir
krietni vieglāk nekā piesaisti B, kur
sportistam ir iespēja šo pauguru sajaukt
ar citiem turpat apkārt. Pat ja sportists ir
pie B, viņā var rasties zināmas šaubas.
Līdz ar to viņš ir jūtīgāks pret tādiem
traucējumiem nekā citi skrējēji vai arī
viņam var šķist, ka ir redzams
kontrolpunkta objekts, neņemot vērā, ka
tas atrodas nepareizajā virzienā un pārāk
tuvu. Bet, lai palielinātu drošību, ir
svarīgi orientēties līdz kontrolpunktam
tik tālu, cik vien iespējams.

Tiem, kas kontrolpunktu ņemšanā ir izveicīgi, ir lieliska izjūta platības
meklēšanā. Pēdējā piesaistē viņi no sākuma paskatās kompasā. Pēc tam
skatās uz priekšu apvidū un iedomājas priekšā esošo meklēšanas
platību, kas visbiežāk ir apļa vai ovāla. Ja nav izveidota plānotā
meklēšanas platība, tad biežāk notiek apstāšanās pa agru vai arī tiek
turpināts pārāk tālu.
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Meklēšanas platība

Izveicīgiem orientieristiem, domājams, piemīt labas spējas noturēt
taisnu virzienu līdz meklēšanas platības sākumam. Pēc tam seko fāze,
kur skrējējs, vienlaicīgi mēģinot turēt virzienu, nepārtraukti skatās pa
labi un pa kreisi. Kad skrējējs sāk tuvoties iedomātajam meklēšanas
platības centram, viņš sāk skatīties arī uz aizmuguri. Ja šis skrējējs
sasniedz tālāko meklēšanas platības malu, nepamanot lukturi, viņš
automātiski apstājas un atsāk kartes lasīšanu. Tieši šajās fāzēs,
visvairāk pēdējā, ir vislielākās atšķirības starp tiem, kuriem ir laba
kontrolpunktu ņemšanas tehnika un kam tā ir sliktāka.
Cik gan daudziem nav gadījusies situācija, kad 100 m pirms
kontrolpunkta tu esi drošs par savu atrašanos, skrien kontrolpunkta
akmens virzienā, pamani šo akmeni un skrien turp. Luktura nav!
Ieraugi citu akmeni nedaudz tālāk. Arī tur nav luktura. Ieraugi citus
skrējējus 100 m tālāk un steidzies turp. Arī tur nav luktura. Un tā
joprojām. Beigās sportists var nokļūt 400–500 m tālāk.

Kontrolpunktu ņemšanas
tehnika

Jau ap 1960. gadu tika doti iespiesti padomi kontrolpunktu ņemšanā.
Tos rakstīja norvēģis Villijs Lorensens (Willy Lorentzen): „Tuvojoties
lukturim, acīm jābūt uz kātiņiem un galvai kā lodīšu gultņiem.” Tas ir
padoms, kas būtu jāņem vērā visiem junioriem, kas skrien ar „klapēm”
uz acīm. Taču šajā saistībā jābrīdina – ja galvas grozīšana sākas pirms
nokļūšanas plānotajā meklēšanas platībā, var rasties problēmas. Pastāv
acīmredzams risks, ka tu reaģēsi ar mazāko stimulu, kas varētu norādīt,
ka punkts atrodas tur.
Taču vissvarīgākais ir vispirms meklēt objektu un tikai tad lukturi!

Kā trenēt kontrolpunktu ņemšanu?

Foto: Bildbyrån

Meklēšanas rajons

Kontrolpunktu uzlasīšanas distances
bija un ir joprojām populārs un labs
veids. Tā priekšrocība ir, ka tiek īstenota
pedagoģiski vēlamā situācija, tūlītēja
pamācība, t. i., sportists uzreiz uzzina,
vai viņš/viņa ir rīkojies pareizi vai
nepareizi. Pēc tam rodas jautājums, vai
attīstīt pašu kontrolpunkta ņemšanu,
daļējo metodi, vai arī ir vēlme dabūt
kopā veselumu. Ir atšķirība, vai distance
tiek veidota ar līkumainiem etapiem un
iespējams dažiem garākiem etapiem, kur
nepieciešama stratēģiskā plānošana, vai
tādu, kur kontrolpunkti atrodas „vienā
ķēdītē” ar līdzīgu attālumu citam no cita.
Vajadzētu tomēr ievērot, lai starp pēdējo
piesaisti un lukturi būtu attālumu
atšķirības.

Cita veida vingrinājums, kas var būt labs daļai un kas gan „piespiež”
skrējēju izvēlēties pēdējo piesaisti, gan noteikt meklēšanas rajonu, ir
melnie apļi. Šis vingrinājums ir īpaši derīgs tiem, kas meklēšanas
rajonā negroza galvu tik ļoti, cik vajadzīgs. Tas radīs apskaidrības
sajūtu tiem, kas, paskrienot garām lukturim, turpina tālāk un tālāk.
Ja ir vēlme trenēt objekta meklēšanu kā primāro, var veikt šādu
vingrinājumu: katrā kontrolpunkta aplī atrodas 3–5 lukturi ar
atzīmēšanos dažādos objektos. Tikai viens ir pareizs. Nav nekādu
kontrolpunkta numuru, kas palīdzētu, bet sportistam pašam jāizlemj,
kurš lukturis ir īstais.
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Kļūdas
Kļūdu labošana

Ko dari tu, kad kļūdies?

Atjauno!

Kā tikt galā ar kļūdu pamanīšanu – tas ir ļoti svarīgs faktors elites
orientieristiem. Kļūdaina orientēšanās un tam sekojoša kļūdu labošana
sastāv no dažādām fāzēm, kur nepieciešams liels psiholoģiskais spēks.
Kā jau ievadā tika minēts, ierastam rīcības plānam grūtās situācijās ir
liela priekšrocība. Iespējams, kļūdas labošana elites sportistiem savā
ziņā ir grūtākais uzdevums. Ja treneris un sportists to apzinās, var tikt
radītas derīgas pārmaiņas attieksmē pret kļūdām. Kļūdoties pārāk bieži,
sportists kļūst aizkaitināts un nikns uz sevi un tāpēc turpina distanci
psiholoģiski nelīdzsvarots, lai tā vietā saskatītu interesi un mēģinātu
skaisti tikt laukā no grūtās situācijas.
Tas, kurš sev to grib padarīt vieglāku, vienmēr izlemj apstāties un
ielasīties, kad tiek konstatēts, ka kontrole ir zudusi. Izņēmums var būt
etapa sākumā vai vidū, kur var turpināt skriet pareizajā virzienā, lai
pamanītu kādu īpašu apvidus objektu vai apvidus detaļu kombināciju,
vai arī ja tu esi ceļā uz pamanāmu līnijveida objektu. Sportists noteikti
kļūst labāks savā izpildījumā, ja viņš gluži kā biatlonists pirms šautuves
ievelk dažus dziļus elpas vilcienus un mēģina iekšēji nomierināties,
pirms ņemt priekšā karti, lai atjaunotu to, kas noticis.

Foto: Bildbyrån

Salīdzini apvidus attēlu
ar karti!

Trenēts rīcības plāns varētu būt
šāds: uzmani karti! Pajautā, kur
tu biji pēdējo reizi kartē.
Reizēm ir nepieciešams
pārdomāt savu ceļu no
iepriekšējā kontrolpunkta. Cik
tālu es esmu nonācis, un kam
esmu paskrējis garām? Vai es
varu būt aizvirzījies pa labi vai
kreisi? Bieži jāskatās diezgan
tālu pa kartes malām, kad šajos
gadījumos kļūdas ir lielākas,
nekā šķiet. Tāpēc apvidus, kur
tu atrodies, jāsalīdzina ar kartes
attēlu. Tas ir krietni drošāk nekā
salīdzināt kartes attēlu ar
apvidu sev apkārt. Gandrīz vai
šķiet, ka samelot vieglāk ir
apvidus attēlam, kam vajadzētu
sakrist ar kartes attēlu.

Kad tas ir paveikts, atliek tikai darba mazākā puse. Ir viegli steigties, un
liela daļa sportistu šajā gadījumā ir neuzmanīgi ar virzienu un kartes
lasīšanu no ielasītās vietas līdz kontrolpunktam. Domājams, šī
paviršība rodas, kad sportistu pilnīgi negaidīti pārņem izbrīns ar
neapstrīdamiem pierādījumiem, ka ir radusies kļūda. Šis „šoks”
sportistu var aizbiedēt prom paniskā steigā, līdz viņu apstādina kas cits.
Diemžēl reti kad tas ir kontrolpunkts. Ievies to kā ieradumu – pēc
kļūdas samazināt ātrumu un palielināt kartes lasīšanu, līdz tu jūtu, ka
tev ir atkal pilnīga kontrole pār kartes lasīšanu.

Kļūdu iemesli
Kā jau agrāk minējām, orientēšanās tehnika, fiziskās un psiholoģiskās
spējas sadarbojas. Kļūdas gadījumā vai nu ir trūkums kādā no šīm
spējām un otras divas sastrādājas, vai arī tās pamatā ir trūkumi visās
trijās. Šajā saistībā svarīgi ir, ka, samazinoties vienai no šīm spējām
sacensību laikā, pastāv risks, ka tā ietekmē citas spējas.
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Tāpēc, neņemot visu vērā, kļūdu iedalīšanai pēc šīm trim spējām ir sava
nozīme. Vairumā gadījumu var apgalvot, ka kļūdas sākuma iemesls ir
trūkumi vienā no spējām.

Kļūdas, kuru pamatā ir ar orientēšanās tehniku saistīti
faktori
Pārāk liels skriešanas ātrums attiecībā pret savām orientēšanās
prasmēm.
Izeja no punkta. Uzreiz pēc atzīmēšanās sportists aizskrien 20–30 m.
Bieži tas tiek darīts vienlaicīgi ar kartes lasīšanu uz nākamo etapu, un
sportists nemana, ka viņš noskrien ap 30 m nepareizajā virzienā. Kad
sportistam jāuzņem pareizs virziens, var gadīties, ka ir grūti uzreiz
nokoriģēt skriešanas virzienu. Viegli var iznākt lokveidīga skrējiens,
pirms beidzot esi pareizajā virzienā. Iespējams, novirzīšanās tad jau ir
dubultojusies. Biežas sekas jau etapa sākumā ir nokļūšana nepareizajā
objektu grupējumā.
Tādu veidu kļūdas rodas viegli, kad sportists iepriekšējā kontrolpunktā
ieiet no nepareizās puses un tajā pašā laikā ir izplānojis izeju uz nākamo
kontrolpunktu. Varētu izvairīties no daudz nevajadzīgām virziena
kļūdām, ja sportists uzreiz pēc atzīmēšanās paraudzītos kompasā.
Kalnu un pauguru apiešana. Tas ir
viens no orientēšanās grūtākajiem
brīžiem. Sportistam, kas uzsāk šādu
manevru, vajadzētu apzināties risku.
Ievērojami biežāk skrējējs apiet par
maz vai par daudz, nevis tieši precīzi
tik daudz, cik bija plānojis.

Karte Nr. 31. Šajā gadījumā sportists ir
mēģinājis apiet kalnu, neaizskrienot
pietiekami tālu
Karte Nr. 31

Karte Nr. 32. Ļoti bieži sastopama
kļūda starp mūsdienu elites
orientieristiem. Ievēro, ka, skrienot
virzienā, kas ir pilnīgi nepareizs, izejot
no zaļā rajona, ir grūti sevi novirzīt
citādi, arī saprast, ka kaut kas nav tā

Karte Nr. 32

Karte Nr. 33. Tipiska kļūda, kas rodas,
šķērsojot purvu. Lai nokļūtu pareizajā
vietā, ir svarīgi saprast, ka tas ir smalks
darbs

Karte Nr. 33
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Zaļo rajonu šķērsošana. Zaļajos
rajonos redzamība ir apgrūtināta. Jau
pēc 20–30 m tiek pazaudēta tā
virziena līnija, kas bija tieši pirms
zaļā rajona. Daudziem tie nozīmē
vispirms ātruma zaudēšanu. Tā kā
nav nekāda labā vieta, kur uzturēties,
tad ir svarīgi izkļūt ārā no turienes, cik
ātri vien iespējams. Tāpēc
koncentrēšanās viegli novirzās uz
skriešanu un tempa kāpināšanu un
mazāk uz virziena turēšanu. Bieži
sekas ir virziena kļūda par 45 vai
vairāk grādiem.
Purvu šķērsošana. Ļoti bieži notiek
tā, ka orientierists, šķērsojot purvu,
stipri maina skriešanas virzienu,
sevišķi, ja purvam ir nedaudz apaļa
forma. Pietiek ieskriet purvā 25 m un
lielākā daļa piesaistes punktu pazūd.
Lai arī kur tu skatītos, viss izskatās
vienādi. Tajā pašā laikā sportists
domā, ka šis ir viegli. „Es taču zinu,
kur atrodos, jāskrien tik uz priekšu.”
Sekas ir viegla novirzīšanās no
virziena. Bet atceries, ka nokļūšana
no vienas purva malas uz otru ir
smalka orientēšanās!
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Kalnainu izcirtumu šķērsošana

Karte Nr. 34. Šis sportists ir aizmirsis
paskatīties kartē. Šāda kļūda ir biežāk,
nekā lielākā daļa iedomājas

Karte Nr. 34

Pēdējās piesaistes
šķērsošana

Pārāk labas redzamības apstākļos
daudziem rodas problēmas
attāluma noteikšanā. Ārā izcirtumā
tas ir vēl skaidrāk redzams, ka
sportists nenovērtē problēmu, ko
rada kalnaini izcirtumi. Viņš
koncentrējas laba skriešanas ceļa
atrašanā un ātruma palielināšanā tā
vietā, lai būtu uzmanīgs ar
virzienu, skrienot pāri izcirtumam.

Paviršība ar pēdējo piesaisti. Var gadīties, ka tad, kad ir nepieciešams,
aizmirstas pamainīt virzienu pēc pēdējās piesaistes. Daudzi turpina
skriet tajā pašā virzienā, neveicot nekādas korekcijas. Var arī gadīties,
ka sportists nešķērso pēdējo piesaisti tieši tur, kur bija plānots. Sportists
samierinās ar tā pamanīšanu mazākā vai lielākā attālumā, tāpēc rodas
problēmas ar virzienu pēdējā posmā līdz kontrolpunktam.

Kļūdas, kuru pamatā ir fiziski faktori
Noguruma kļūdas. Ar pienskābes palielināšanos asinīs vai samazinātu
cukura daudzumu asinīs, kas radies glikogēna trūkuma dēļ, galvenokārt
negatīvi tiek ietekmēta centrālā nervu sistēma. Tas savukārt negatīvi
ietekmē koncentrēšanās spējas.
Pārāk lēna skriešana. Ja tu saproti, ka skrien pārāk lēni, var gadīties,
ka sāc, iespējams, censties atgūt pāris sekunžu.
Slikta skriešana tehnika. Ja ir sliktāka skriešanas tehnika, piemēram,
izcirtumos vai kalnā, šajās vietās kartes lasīšana ir grūtāka. Pastāv liels
risks pazaudēt kontaktu ar karti.

Kļūdas, kuru pamatā ir psiholoģiski faktori
Stress. Liels stress un nervozēšana bieži pasliktina kopainu. Skrējēji
ievēro mazākus objektus un nepamana sev apkārt tiešus objektus lielu,
skaidru formu veidā. Stresu var izraisīt citi sportisti, skaļruņi vai kļūda
iepriekšējā kontrolpunktā, kā arī paša un citu prasības pēc laba
rezultāta.

Koncentrēšanās trūkums var būt
kļūdu iemesls

Foto: Keith Samuelson
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Koncentrēšanās

Koncentrēšanās trūkums. Slikta koncentrēšanās nozīmē to, ka
sportists domā nevis par orientēšanos, bet kaut ko citu. Kad viņš/viņa
pamostas no šādas „domu plūsmas”, ir grūti pateikt, cik ilgi ir būts
projām. Līdz ar to bieži vien attāluma noteikšana ir pilnīgi nepareiza.
Un, tā kā pamošanās izraisa stresu, var viegli gadīties, ka tiek reaģēts uz
pirmo iespējamo impulsu, pieņemot nepārdomātu lēmumu. Tas ir kaut
kas tāds, kas notiek, ilgāku laiku sekojot līnijveida orientierim. Ceļa
vidū, lai arī līdz šim skrējiens ir bijis pareizs, var rasties neapzināts
situācijas nenovērtējums un koncentrēšanās tiek palaista vaļīgāk.
Pašpārliecinātības trūkums. Var nokļūt situācijā – tu zini savu
atrašanās vietu, bet citi sportisti liek tev mainīt skriešanas virzienu un
sākt kļūdīties. Slikta pašpārliecinātība izraisa nepieciešamību pieskriet
pie kontrolpunkta, kas patiesībā, kā tu zini, nevar būt tavs. Drošības pēc
ir vēlēšanās pārbaudīt numuru.

Vienkārši turēties līdzi?

Sociālā ietekme. Visi atceras, kas 1995. gadā Tiomilā notika pirmajā
etapā? Lielākā daļa bara tieši pāris simtu metru pirms pirmā
kontrolpunkta izdarīja u-veida līkumu. Tiem, kas bija šajā barā, bija
divi pamatmotīvi šādai rīcībai. Viens – tāpēc ka lielākā daļa darīja,
otrs– gandrīz visas komandas ar mazu starta numuru, favorītkomandas,
bija starp tiem, kas skrēja nepareizi. Divi faktori acīmredzami
nospēlēja izšķirīgo lomu notikumos. Pirmo reizi kopš 1971. gada
pirmais etaps bija bez farsta. Turklāt tas tika veikts tumsā. Abi faktori
veicināja sociālo ietekmi, kas lika izdarīt lielu kļūdu. Jo grūtāk
orientieristam noteikt savu atrašanos kartē, izplūdis apvidus vai tumsa,
jo vairāk viņu ietekmē citi sportisti. Turklāt bija arī sociālais spiediens
no komandas biedriem un treneriem – vairāk turēties barā starp
elitniekiem.

Pirmais etaps Tiomilā nozīmē
lielu sociālo ietekmi

Foto: Keith Samuelson
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Trenē tehnikas rutīnu

Treneriem un sportistiem ir noderīgi atpazīt šīs aprakstītās kļūdas, kas
bieži sastopamas starp elites orientieristiem. Acīmredzot daudz kļūdu ir
saistītas ar psiholoģiskiem faktoriem, kuriem būtu nepieciešams īpaša
veida treniņš, bet ar prasmēm un zināšanām par to, kas varētu
atgadīties, tu esi labāk apbruņots ar pareizo tehniku, lai tiktu galā ar
kļūdām. Ja esi trenējis labu tehniku, piemēram, skatīties kompasā,
izejot no kontrolpunkta, tad, lai arī, iespējams, esi ļoti nervozs, tu
noteikti tiec ar to galā labi.
Laba un trenēta tehnika sniedz ne tikai drošību un novērš kļūdas, bet arī
nozīmē, ka tu spēj izturēt lielāku psiholoģisko spiedienu. Laba tehnika
noteikti spēj novērst kļūdu rašanos sarežģītās situācijās un samazināt
kļūdainas orientēšanās radīto problēmu ietekmi.
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Foto: Keith Samuelson

Iemācīšanās

Uzkrāj vēlamo uzvedību

Kas ir tas, kas mums liek iemācīties jaunas lietas? Vairāku gadu garumā
psihologi un treneri ir uzsvēruši, cik svarīgas ir pozitīvas atsauksmes, ja
tu par paveikto saņem novērtējumu, ka tas bijis pareizi. Negatīva
atbilde nozīmētu, ka tas, ko tu darīji, uzreiz ir jāaizmirst. Šai atbildei
jānāk, cik ātri vien iespējams, tas daudzos sporta veidos arī notiek
automātiski. Lūk, piemēram, basketbolists, kas trenējas sodu mešanā.
Mirklī, kad bumba sasniedz grozu, nāk arī atbilde. Grozā vai garām. Ja
būtu tā, ka tu kļūsti prasmīgs tajā, ko trenē, tad mums taču nekad nebūtu
labu soda metienu basketbolistu, tāpēc ka sākumā lielā mērā visi krietni
vairāk netrāpa nekā trāpa. Tātad tu esi trenējies sviest garām. Laimīgā
kārtā cilvēkam, šķiet, ir iebūvēta sava veida sistēma, lai atalgotu un
uzkrātu „vēlamo” uzvedību un aizšķirotu prom nevēlamo. Tik un tā
rodas jautājums, vai tik kļūdām nav nozīmes tādā veidā, ka pēc kļūdas
notiek kustības koriģēšana un uzlabošana. Tātad vai no kļūdām var
mācīties?
Eksperimenti ir parādījuši, ka nav nekāda labuma no tā, ka mācīšanās
procesā tu nekļūdies. Kaut kas, ko var paveikt ar vadību un mēģinājuma
vadītāju. Eksperimenta dalībnieki, kas dabūja trenēties pēc „trial and
error” metodes, vēlākā testēšanā ātri noķēra tos, kas visu laiku trenējās
rīkoties pareizi. Turklāt interesanti bija tas, ka „trial un error” grupa
līdzīga, bet jauna uzdevuma veikšanā bija veiksmīgāki.
Šķiet, ka vislabākā mācīšanās notiek tad, kad audzēknim ir lielāka
ietekme pār situāciju un to, kas tiks vērtēts kā labs vai slikts
ieguldījums. Svarīgākais ir tas, ko audzēknis mācoties piefiksē un
pastiprina. Tieši stresa situācijās smadzenes izvēlas vislabāk iemācīto
darbību. Tāpēc tā ir liela priekšrocība, ja tava uzvedība ir pareizi
ieprogrammēta.
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Uzdod jautājumus!

Vai to var arī attiecināt uz orientēšanās tehniku? Ar vislielāko pārliecību
var teikt – jā. Tāpēc ir svarīgi, ka treneri, kas atrodas distancē saistībā ar
jauniešu trenēšanu, ir izvietoti un uzvedas pareizi. Jaunietim pieņemot
lēmumu, treneris nedrīkst būt redzams. Viņiem vajadzētu stāvēt
gabaliņu tālāk uz nepareizā ceļa drošības dēļ. Ja kāds jaunietis aiziet
nepareizi, trenerim vajadzētu pajautāt, kur viņi tagad atrodas un kā viņi
bija to domājuši, tā vietā, lai vienkārši novirzītu atpakaļ uz pareizā ceļa.
Tātad pastāv zināms risks iemācīties nepareizi, ja rīkojas tā, kā mēdza
reizēm darīt 70. gados iesācēju izglītošanā. Tad treneri tīri stratēģiski
tika nostādīti distancē, kur bija domāts, ka jaunieši varētu pieļaut kļūdu
un tajās vietās tika koriģēti pirms kļūdas pieļaušanas. Tas attiecas arī uz
sekošanu sportistam mežā.
Svarīgi ir uzsvērt to, ka sportists, kam tuvojas svarīgas sacensības, ne
dienu, ne stundu pirms starta nesāk atcerēties par visām kļūdām, ko viņš
mēdz pieļaut. Pirms svarīgām sacensībām krietni noderīgāk ir mēģināt
atsaukt atmiņā distances izjūtas un drošības sajūtu, ko tu vēlies piedzīvot
skrējiena laikā. Tad, protams, ir labāk domāt pozitīvi par visām tām
reizēm, kad patiešām gāja labi. Un pēc tam mēģināt paņemt līdzi šīs
sajūtas uz nākamajām sacensībām.

Veseluma un daļējā metode

Ietekmē daudz faktoru

Veseluma metode ir treniņš, kur tiek izmantoti visi momenti. Treniņam
jābūt pēc iespējas līdzīgākam sacensībām. Daļējo metodi izmanto, kad
vēlas trenēt atsevišķus elementus. Te var būt runa, piemēram, par
virziena vai kartes atmiņas treniņu. Kura tad no metodēm ir
visefektīvākā? Uz šo jautājumu nav vieglas atbildes. Orientēšanās ir ļoti
sarežģīts sporta veids, kur tavu darbību sacensību situācijā ietekmē
daudz faktoru. Lai arī tu esi trenējis savu kompasa pārvaldību simtiem
kompasa etapa treniņos, nav pilnīgi droši, ka tu veiksmīgi startēsi
sacensībās. Un tik un tā šai tehnikas prasmei ir jābūt, kad rodas tādas
situācijas, kur nav citu alternatīvu.
Attēls tiek sarežģīts, jo vēl bez orientēšanās tehnikas pastāv papildu
ārējie faktori, kas ietekmē tavu orientēšanos.
Orientēšanās
tehnika

Orientēšanās tehnikas, fizisko un
psiholoģisko faktoru sadarbība

Orientēšanās
process

Fiziskie
faktori

Psiholoģiskie
faktori

Orientēšanās procesu ietekmē ne tikai tava tehnika, bet arī, piemēram,
fiziskais nogurums un koncentrēšanās spējas. Attēls parāda, ka starp šīm
daļām notiek sadarbība.
Ja vēlies būt labs orientierists, nepieciešamas izcilas prasmes visos trijos
faktoros. Un ir svarīgi pasvītrot to, ka šiem trim faktoriem sacensību
laikā vajadzētu labi sadarboties.
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Veseluma metode–daļējā metode–veseluma metode
Ja vēlies trenēt šo dažādo faktoru sadarbību, tad jāizmanto veseluma
metode. Ar to vajadzētu sākt, lai saprastu orientēšanos kā sacensību
sporta veidu. Pēc tam jauniešu gados veiksmīgi var kombinēt veseluma
metodi ar daļējās metodes vingrinājumiem. Elites vecumā arvien
vairāk ir runa par veseluma treniņiem ar augstām prasībām
koncentrēšanai un cita veida psiholoģiskajiem faktoriem.

Kā palielināt tehnikas treniņus?
Šajā nodaļā tiek apskatīti daži jautājumi, kas attiecas uz orientēšanās
treniņu palielināšanu un metodiku.
„Trepju kopsavilkums”
Ö Izproti distanču plānotāju.
Ä Sarežģīta ceļa izvēle.
Å Pareizajā brīdī izmanto pareizo tehniku, taktiska
domāšana.
Z Kontrolpunktu un etapu kopums.
Y Sarežģīti kontrolpunkti objektiem nabadzīgā
apvidū. Maz ielasīšanās punktu.

Padomā!
- Tam, kurš ir iesācējs, vienalga,
bērns vai pieaugušais, vienmēr
jāsāk no sākuma.
- Neej tālāk, kamēr dalībnieks
prot to, kas līdz šim trenēts.
- Veic regulāras dalībnieka
zināšanu pārbaudes.
- Vēlams trenēties nedaudz
augstākā līmenī nekā tādā, ko
dalībnieks piedzīvos sacensībās

X Ātruma piemērošana, ņemot vērā apvidu un savas
spējas.
V Sarežģīti, bet skaidri kontrolpunkti. Kontrolpunkti uz
nogāzes.
U Ceļa izvēle. Garāki etapi kalnainā apvidū. Novērtē
augstuma un līmeņa atšķirības.
T Vienkāršo, palielini un pagarini kontrolpunktus.
Kompasa un virziena tehnika caur pēdējo piesaisti.
Attāluma noteikšana. Soļu noteikšana mazāk par 200 m.
Strukturizē, palielini un vienkāršo kartes attēlu.
Izvēlētā ceļa novērtēšana, attālums, caurejamība, ātruma
piemērošana.
O Vairāk par augstumlīkņu veidojumiem. Dabiski līnijveida
orientieri.
S
R
Q
P

N Kompasa un virziena tehnika uz kontrolpunktu.
M To krāsu un apzīmējumu izpratne, kas norāda caurejamību.
L Augstumlīkņu izpratne. Mazs un liels paugurs, augstākais punkts.
K Kompasa un virziena tehnika, mazāk par 300 m uz skaidru līnijveida
orientieri.
Detalizētāks „Trepju” apskats atrodams
grāmatā „Orientēšanās bērniem un
jauniešiem”, SOFT izdevums. Grāmatā
ir arī atrodama virkne padomu un ideju
attiecībā uz orientēšanās treniņiem un
darbošanos ar bērniem un jauniešiem

J Saīsināt un apliekt, mazāk par 100 m.
I Esi vērīgs uz apvidus objektiem blakus līnijveida orientierim.
H Esi vērīgs attiecībā uz mazāk skaidriem līnijveida orientieriem.
G Vienkārša izvēlētā ceļa novērtēšana, garš vai īss ceļš.
F Lielākas karšu apzīmējumu zināšanas. Cita veida līnijveida orientieri.
E Iepazīsti, kā apzīmē startu, kontrolpunktus un finišu. Tālredzīga domāšana,
domā uz priekšu. Esi vērīgs, mainot līnijveida orientieri.
D Atpazīsti un orientējies pēc viennozīmīgiem līnijveida orientieriem.
C Plaukstas satvēriens, saliekšana, īkšķa satvēriens, kartes uzmanīšana, atzīmēšanās
ierīce, atzīmēšanās tehnika.
B Uzmani karti ar apvidus un kartes „pieskatīšanas priekšmetiem”.
A Kartes izpratne, uzmani karti. Kartes krāsas, ierastākie apzīmējumi.
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Lai pieņemtu ātrus
lēmumus, nepieciešama
pieredze

Mūsdienās vairākums piekrīt tam, ka „trepju” metodika ir laba, lai
iesācējiem iemācītu orientēšanos. Līdz pat O-S pakāpienam gandrīz
visi attiecībā uz iemācīšanos sasniedz labus rezultātus. Orientieristu,
kas mācās pirmos četrus līmeņus, varētu salīdzināt ar hokeja spēlētāju,
kas mācās pamatus, lai varētu spēlēt hokeju, t. i, uzņemt ripu, padot to,
sist pa ripu, driblēt un tamlīdzīgi. Hokejists, līdzīgi kā orientierists,
iemācās šīs dažādās prasmes, kas nepieciešamas, lai ar savu sporta
veidu varētu nodarboties, cik labi vien iespējams. Bet, lai iemācītos šīs
prasmes izmantot optimāli labi, nepieciešams daudz treniņu un liela
pieredze. Hokejistam, kas ripu saņem laukuma vidū, ir daudz izvēles
iespēju un ir jāpieņem ātrs lēmums, kas galvenokārt balstās uz to, ko
viņš/viņa prot. Šī pati situācija ir orientieristam, kad viņš/viņa stāv pie
kontrolpunkta un skatās uz nākamo etapu. Kad lēmums tiek pieņemts,
pēc iespējas tehniski labāk ir jāīsteno tas, ko esi nolēmis. Un tad ir runa
par dažādu prasmju kombināciju izmantošanu.
Pēc pakāpiena S lielā mērā ir runa par dažādu vingrinājumu testēšanu.
Te acīmredzot ir lielas individuālās atšķirības, kādā ranga secībā tiek
uztvertas grūtības dažādos tehnikas vingrinājumos.
Šajos atšķirīgajos līmeņos treneris var izmantot dažāda veida
paņēmienus, lai palielinātu grūtības līmeni un uzlabotu iemācīšanos.
Vajadzētu minēt šādus:
ātruma ierobežošana. No iešanas uz tipināšanu un lēnāku
skriešanas ātrumu;
- orientēšanās „puķīte”;
- Motala metode;
- darbs pāros.
Runājot galvenokārt par „puķītes” orientēšanos un Motala metodi,
trenerim ir iespēja sniegt mācību jau treniņā, kas notiek. Treneris var dot
padomus un mainīt kāda skrējēja tehniku, un skrējējam ir iespēja
analizēt un varbūt arī pielabot savu tehniku, pirms doties nākamajā aplī.
-

Piedomā par šo:
Mācoties jaunas prasmes, vajadzētu izvairīties no tāda stresa kā laika
ņemšana, iedzīšanas starts un līdzīgi.
Iemācīšanās
Noslīpēšana
Attīstība

Noslīpējot jau apgūtās prasmes, liela priekšrocība ir, ja treniņš ir pēc
iespējas līdzīgāks sacensībām. Tas nozīmē, ka jāskrien sacensību tempā
ar tiem traucēkļiem, kas parasti rodas, – vēlams ar laika uzņemšanu.
Attīstot savas prasmes un palielinot jaudu, ātrumam un traucēkļiem
jābūt lielākiem un pamatīgākiem nekā parasti. Ir svarīgi, lai sportists
saprot šo viltību, ka viņš/viņa ar šādu treniņa veidu paplašina drošas
orientēšanās robežas. Vingrinājumam jāpalielina jauda, nevis jārada
sliktāka pašpārliecinātība.

Radi pozitīvu treniņvidi
Vienalga, vai tu esi ambiciozs orientierists, kas vēlas kļūt labāks, vai arī
tāds, kas orientējas, vairāk sociālo iemeslu vadīts un jautrības dēļ, laba
treniņa atmosfēra, iespējams, ir vissvarīgakais faktors pozitīvai videi. Ja
veido distances, kas ir derīgas, bet neuzrunā lielāko pūļa daļu, pastāv
zināms risks, ka samazinās interese un līdz ar to dalībnieku skaits.
Orientēšanās klubiem dalībniekiem ir jāsniedz pietiekami jaukts
treniņefekts un sacensību noskaņa, kas dod motivāciju un sociālo
kontaktu, lai atmosfēra būtu tik laba, cik vien iespējams.
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Karte Nr. 35. Tehnikas treniņš
palielinātā ātrumā ar skriešanu kalnā

Karte Nr. 35

Eksistē citi faktori, kas
palielina iedvesmu pirms
treniņa. Pie ārējiem faktoriem
bez dalībnieku skaita treniņā ir
arī laikapstākļi, karte un
apvidus. Pats vingrinājums var
tikt pieskaitīts abiem – gan
iekšējiem, gan ārējiem
faktoriem. Jo mazāk indivīds
var ietekmēt treniņu, jo vairāk
tas kļūst par ārēju faktoru. It
sevišķi, ja nav sajūtas, ka tas
izaicina un piesaista.

Trenerim vajadzētu strādāt ar sportista iekšējās motivācijas
palielināšanu. Mazāk motivētajiem varētu būt noderīga zināšanu
palielināšana par to, no kā sastāv orientēšanās tehnikas un ko dažādu
veidu vingrinājumi trenē. Daudz kas tiek iegūts, ja var panākt, ka
sportisti paši nosaka sev mērķi un vingrinājuma nepieciešamību. Ir
liela atšķirība treniņa veikšanā, tāpēc ka pats to vēlies un redzi, kādu
labumu tas sniedz, salīdzinot ar to, ka kāds tev ir licis darīt. Lai vēl
vairāk palielinātu motivāciju, var izmantot šādus iedvesmojošus
faktorus:
- Apvidus, kur ir jautri skriet;
- Motala apļi – biežāk tiks redzēti citi sportisti un starpfinišā var gūt

Labs treniņš

Pāru vingrinājumi

trenera atbalstu un uzmundrinājumu;
- Pāru vingrinājumi – saliekot pa pāriem pareizos cilvēkus, viņi
saņemas vairāk;
- Sacensību moments nozīmē, ka uzvarēt var visi, piemēram,
sacensības pēc iedzīšanas principa.
Mērķtiecīgi sportisti vairāk tiek motivēti galvenokārt šādi :

Ceļa izvēles analīze

- Treniņa apvidus ir līdzīgs tam, kas gaidāms nākamajās sacensībās;
- Ceļu izvēles analīze – tas nozīmē, ka sportists apzinās, ka treniņa

Modeļtreniņš

- Modeļtreniņš, kas sportistu padara labāk sagatavotu nākotnes

beigās viņš gūs vērtīgu informāciju;
situācijām. Gatavas, sazīmētas kartes, drēbju kontrole,
komentētājs, karšu maiņa ar traucējošiem mirkļiem, kameras
mežā utt.;
- Treniņa protokols, kas tiek aizpildīts gan pirms, gan pēc treniņa.
(skatīt pielikumu).
Reizēm sportisti nav motivēti trenēt tehniku vairāk kā „nedaudz labi”
daudzas reizes nedēļā. Problēma ir tā, ka tehnikas treniņi bieži ir
laikietilpīgi.
Sekas ir šādas – ja tev ir grupa sportistu, kas ir stipri motivēti un
mērķtiecīgi, treniņu var organizēt tālāk ar labākas kvalitātes apvidu un
kartēm. Savukārt, ja dalībnieki vairāk trenējas prieka pēc, to vajadzētu
ņemt vērā un treniņus organizēt nedaudz tuvāk un vairāk strādāt ar
iedvesmu, lai dalībniekos dabūtu degsmi.

Darboties kā trenerim
Ja tu kā skolēns vēlies iemācīties kaut ko no pašiem pamatiem, ļoti bieži
par labu nāk iejusties skolotāja lomā. Ieteikums – ļaut sportistiem
uzņemties atbildību par šādām daļām:
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Uzdevums visiem

- Distanču plānošanu;
- Karšu zīmēšanu;
- Tehnikas treniņiem;
- Sekošanu aiz muguras līdzi citiem sportistiem;
- Citu sportistu sacensību analīze;
- Lekciju orientēšanās tehnikā vadīšana un ceļu izvēle citiem kluba

biedriem.
Liela nozīme ir iespējai veikt daudz treniņu
Foto: Keith Samuelson

Rīcības plānam vajadzētu
būt labi noregulētam

Orientēšanās treniņus varētu salīdzināt ar mācīšanos kļūt par pilotu.
Tāpat kā pilotam, orientieristam būtu nepieciešams noteikts mācību
stundu skaits, pirms viņš kļūst „uzticams”. Salīdzinājuma pamatā ir
pieņēmums – ir nepieciešams noteikts stundu skaits, lai indivīdam būtu
plašas iespējas panākt, lai vairums spēju, kas nepieciešamas labām
orientēšanās prasmēm, „iesēstos” muguras smadzenēs. Pilotam ir
noteikti nepieciešams, ka noteiktas lietas iesēžas muguras smadzenēs
kā automātiskas kustības, kad rodas sarežģītas situācijas. Spējai atrast
visas pogas un kloķus, uzreiz nevilcinoties, kā arī zināt, kā tos izmantot,
ir jāstrādā uz visiem 100%. Atbilstoši orientieristam tas nozīmē visu
karšu apzīmējumu un kompasa saprašanu un izmantošanu un labu
skriešanas tehniku mežā. Tieši laba skriešanas tehnika elites
orientieristam ir ļoti noderīga. Pilotam, tāpat kā orientieristam, ir
nepieciešama pieeja dažādu situāciju atrisinājumu „krājumiem”,
rīcības plānam. Šiem rīcības plāniem vajadzētu būt ja ne gluži pilnīgi
automātiskiem, tad vismaz labi noregulētiem.
Kad orientierists, tāpat kā pilots, ir sasniedzis izcilu līmeni
pamatmanevru automatizēšanā un ir ieguvis sev lielus un labi
noregulētus rīcības plānu „krājumus”, viņš/viņa ir labi nodrošināts
jaunām un sarežģītām situācijām. Gluži vienkārši tas var prasīt laiku un
enerģiju, saskaroties ar jauno un svešo.
Atsevišķos treniņos vajadzētu īpaši padomāt, ka tas, ko vēlies trenēt,
jādara noteiktu skaitu. Ir grūti dot kādas pamata vadlīnijas, cik daudz
reižu vajadzēja veikt viena momenta atkārtojumus, lai tas dotu efektu.
Laikam jau nav nekāda liela riska pārdozēt, veicot pārāk daudz
atkārtojumu, ja treniņš ir veidots tā, ka dalībnieks var saglabāt interesi
un nesākt „slaistīties apkārt”. Uzturēt jautrību un koncentrēties tik ilgi,
kamēr sportists spēj pilnībā izmantot savu psiholoģisko enerģiju,
vajadzētu veicināt spēka palielināšanos gluži tāpat kā skriešanas
treniņā, kur organisms tiek pilnībā iztukšots. Taču biežāk sastopams, ka
tehnikas vingrinājumu ir par maz. Lai palielinātu trenējamo tehnikas
momentu skaitu, var izmantot intervālu orientēšanos vai Motala apļus.
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Kluba gada plāns orientēšanās tehnikā
Ir vērtīgi, ja klubā atbildīgais par gada tehnikas treniņiem izveido sava
veida tehnikas treniņu plānu, ņemot vērā šos faktorus:
- sportistu motivāciju un mērķtiecību;
- sportistu vecumu un sagatavotības līmeni;
- grupas lielumu;
- sacensību periodu vai treniņu periodu.

Piemērojies indivīda
vajadzībām

Tehnikas trenerim ir svarīgi pamanīt katra indivīda vajadzības un
sagatavotības līmeni. Neviens nevar prasīt, lai tehnikas treneris
piemēro un izveido distances katram. Bet sportistiem var dot īpašas
„atbilstošas pamācības”. Kādam, iespējams, jāskrien mierīgāk, citam –
jāpalielina ātrums.
Viena problēma, kas diezgan bieži sastopama, ir tā, ka tehnikas treniņi
ir piemēroti elites orientieristiem un ir mazāk atbilstoši jauniešiem un
junioriem. Vienmēr ievēro, lai īsākās distances būtu kvalitatīvas.
Šeit ir ieteikumi, kā var izskatīties orientēšanās tehnikas treniņi visu
gadu:
Marts-aprīļa sākums. Tādi orientēšanās tehnikas pamati kā
kartes izjūta un orientēšanās uztvere būtu jātrenē kā tehnika ar
pēdējo piesaisti, kontrolpunktu pagarināšanu un vienkāršošanu.
Visi vingrinājumi bez stresa un laika kontroles.
Aprīlis. Veseluma metode. Veido labas distances, kuras skrienot
sportists nekoncentrējas uz kādiem specifiskiem momentiem.
Šajā periodā ir svarīgi, ka sportists nostiprina savu
pašpārliecinātību, ko var sasniegt, ja tehnika darbojas labi.
Orientēšanās un skriešanas ātrums palielinās pakāpeniski.
Maijs-jūnija vidus. Šajā periodā risinās daudz svarīgu
sacensību. Vajadzētu veidot vairāk specifisku tehnikas treniņu.
Iespējams, kāds no sportistiem grib sagatavoties īpašam apvidus
tipam. Kādam citam ir problēmas ar kontrolpunktu paņemšanu
un tāpēc īpaši grib trenēt tieši to. Tā kā sacensības prasa gan
fizisko, gan psiholoģisko piepūli, dažiem par labu nāktu, ja
tehnikas treniņa distanču garums ir īsāks nekā parasti.
Jūnijs-jūlijs. Tehnikas treniņš – svarīgākais ātrums un
koncentrēšanās spējas. Šajā periodā gribas palielināt savas
prasmes un paplašināt robežas.
Augusts-septembris. Veseluma metode.
Oktobris-februāris. Distanču plānošana, pēti kartes un
distances, tehnikas analīze.

Ideālam trenerim, iespējams, vajadzētu par galvenajām izvēlēt tādas
nodarbošanās kā visu distanču iezīmēšana, kontrolpunktu izlikšana un
savākšana, sekošana līdzi sportistiem mežā, kā arī zvanīt sportistiem un
viņus mudināt ierasties uz treniņiem utt.
Lai paspētu veikt svarīgas personīgās sarunas un sekošanu līdzi, reizēm
trenerim ir jāļauj audzēkņiem pašiem iezīmēt distanci kartē un lūgt
palīdzību izlikt un savākt kontrolpunktus. Ir svarīgi, ka treneris ar
saviem audzēkņiem veic pareizos uzdevumus.
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Tehnikas analīžu modeļi
Biežāk sportistam ir vislabākie priekšnosacījumi, lai varētu veikt
pareizu tehnikas analīzi. Trenerim reti kad ir iespēja tieši uz vietas
redzēt, kā sportists reaģē sacensību situācijā un vēl mazāk zināms, kā
viņš/viņa domā. Savukārt tu kā treneris vari būt nenovērtējams,
uzdodot pareizos jautājumus, sniedzot jaunas perspektīvas un
pamudinot veikt sistemātisku tehnikas analīzi.

Sekošana līdzi mežā

Ātra pamācība

Ir lietas, par kurām noteikti vajadzētu padomāt, kad taisies sekot līdzi
sportistam orientēšanās distancē. Jau pirms starta izlem, kā tu kā
sekotājs uzvedīsies, kāda būs tava pozīcija un kad jūs apstāsieties, lai
apspriestos. Apstāšanās mežā pie radušās situācijas var būt derīga, ja
vēlies izmantot ātru pamācību, kas mācīšanās procesā ir svarīga.
Garākām apspriedēm gan vajadzētu pagaidīt līdz treniņa beigām.
Sportistam svarīgāk ir saņemt padomus par atkārtotu darbību savās
orientēšanās prasmēs, par to, vai tas ir labi vai slikti, nevis norādījumus
par atsevišķām mazām kļūdām. Kā sekotājs ievēro, tā sportists tiek galā
ar kļūdām. Ir svarīgi būt pacietīgam un nepārtraukt sportistu kļūdīšanās
laikā, arī tad, ja izskatās, ka tas prasīs ilgu laiku.

Foto: Henrik Erickson

Bieži pirmā sekošana līdzi sportistam sagādā lielu uztraukumu. Tad
pastāv risks, ka sportists orientēsies savu iespēju robežās. Viens veids,
kā mazināt šo nopietnību, ir ļaut sportistam pirmajā reizē trenēties,
sekojot līdzi.
Saruna pēc skrējiena
Kad sportists pēc skrējiena ir nomierinājies, treneris var
uzdot nopietnākus jautājumus.
1. Meklē pozitīvos mirkļus. Paslavē!
2. Kas gāja labi? Ko varēja darīt labāk?
3 . Vai tu vari nedaudz vairāk paskaidrot šo
nekoncentrēšanos? Ko praktiski tev tas nozīmē?
4. Tu saki, ka nebija motivācijas. Kāpēc tā?
Ja treneri šo izpilda vairākas reizes ar vienu un to pašu sportistu,
iespējams, viņš/viņa var atpazīt savā uzvedībā, darbībā un domās
modeli, kas darbojas pozitīvā vai negatīvā virzienā.
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Rakstiska sacensību analīze

Atklāj modeli, kas
atkārtojas

Labas analīzes pamatā ir iezīmēts skriešanas ceļš sacensību kartē.
Nepieredzējušiem sportistiem analīzes shēma var palīdzēt, kad ir
vēlme saprast, kāpēc dažas lietas notikušas tieši tā. Vairākumam
sportistu tomēr labāk ļaut brīvu vaļu rakstiskos komentāros. Tik un tā
treneris pamanīs modeli, kas atkārtojas. Vai nu regulāri mēģini analizēt
sportista sacensības, vai arī ievāc viņa karšu mapes katras sezonas
beigās. Katrai metodei ir savs labums.
Ir svarīgi, ka visu veidu analīzēs nepieķeras kļūdu meklēšanai un
nerunā tikai par tiem faktoriem, kas veicināja kļūdainu orientēšanos. Ir
jāveic arī panākumu analīze.
- Kas bija tas, kas noteica, ka šīs sacensības veicu lieliski?
- Kā biju sagatavojies?
- Kā jutos pirms sacensībām?
- Vai pirms starta un distances laikā biju sakoncentrējies?

Testa distances
Lai labāk apzinātu savas stiprās un attiecīgi vājās puses orientēšanās
tehnikā, var plānot testa distances, kur tās dažādās daļas veido tādus
momentus kā ātrs, takām bagāts apvidus, grūts, intensīvs kartes
lasīšanas apvidus, rupjā orientēšanās, orientēšanās uz stūri u. tml.
Uzņemot laiku šajās atsevišķajās daļās, var gūt labu pamatu
nākamajam treniņplānam.

Tehnikas treniņš no psiholoģiskās perspektīvas
Kā tika minēts sākumā, orientēšanos ir svarīgi skatīt kā procesu ar
tehnisko sagatavotību, tavu fizisko un psiholoģisko gatavību.
Analizējot un gatavojoties sacensībām un treniņiem, ir svarīgi, lai
treneris un sportists padomā par šiem trim faktoriem un apzinās, ka
tiem ir jāsadarbojas.

Karte Nr. 36. Piemērs orientēšanās
tehnikas testa distancei

Karte Nr. 36

190

Pedagoģiskie principi
Šajā nodaļā mēs stāstīsim par psiholoģisko sagatavotību un tās nozīmi
orientēšanās prasmēs. Nodaļas beigās tu saņemsi dažus padomus
vingrinājumiem, kas parāda prasības psiholoģiskajai sagatavotībai.
Daļa no tā, kas tiek apskatīts, atrodams arī sadaļā par psiholoģiskajiem
faktoriem. Vēlams izlasīt arī to, lai labāk izprastu psiholoģisko faktoru
nozīmi.
Psiholoģiskie faktori, kam liela nozīme orientējoties:
- koncentrēšanās spējas;
- uztraukuma kontrole;
- traucēkļu pārvaldīšana;
- konstruktīva / pozitīva iekšējā saruna.

Vai tu trenē savas
koncentrēšanās spējas?

Tā kā iepriekš minētais sagatavotībā saistās cits ar citu, mēs apskatīsim
kopā. Tavas koncentrēšanās spējas uzdevumam ir ļoti nozīmīgas
orientēšanās prasmē. Tikai retais sistemātiski trenējas, lai uzlabotu
savas koncentrēšanās spējas. Daudz orientieristu uzskata, ka
koncentrēšanās ir kaut kas, kas vai nu ir, vai nav sacensībās vai treniņā.
Vai tu pats uzskati, ka koncentrēšanās spējas ir kaut kas, ko tu varētu
kontrolēt?
Laba koncentrēšanās
pazīme ir tā, ka ārējie
traucēkļi tev netraucē.
Modernā orientēšanās rāda,
ka ir daudz traucējošu
momentu, piemēram,
skatītāju kontrolpunkts,
kameras mežā un citi
skrējēji, it sevišķi kopīgajā
startā un stafetēs. Citi
traucējoši faktori var būt, ja
beidzas šķidrums, ja starta
organizētāji darbojas slikti
vai kartes druka ir šķība vai
vāja un vēl kas cits.

Foto: Keith Samuelson

Mums visiem noteikti ir
gadījies tā, ka koncentrēšanās ir pazudusi, kad
mūs ir ietekmējuši citi
sportisti.

Modeļa treniņš ar ārējiem traucējošiem elementiem

Modeļa treniņā iekļauj
traucējošus elementus

Modeļa treniņā iekļauj dažādu veidu ierastus un sastopamus
traucēkļus. Uzfilmē sportistus un viņu uzvedību pie grūta
kontrolpunkta, kad viņi redz tevi, bet ne kontrolpunktu. Vēlāk, rādot
filmu, diskusijas par ārējiem traucēkļiem būs ļoti konkrētas un dzīvas.
Ir labi, ja modeļa treniņā iekļauj absolūti pārsteidzošus mirkļus. Tad,
kad nav iespējams sagatavoties visiem iedomājamajiem traucēkļiem, ir
labi noskaņoties , ka jebkas var notikt.
Cits veids, kā iemācīties tikt galā ar traucēkļiem, ir priekšstatu
izmantošana, pie kā atgriezīsimies vēlāk.
Labas koncentrēšanās pazīme ir atrašanās tagadnē. Skatam jābūt uz to
orientēšanās problēmu, kurā tu atrodies tieši šobrīd. Sašķeltas
koncentrēšanās gadījumā domas ir pie tā, kam ar pašu uzdevumu nav
saistības.
191

Pedagoģiskie principi

Atrisini uzdevumu
Koncentrējies

100% sacensībām
nepieciešams
100% treniņš

Tās var būt skumjas par kļūdu, kas tika pieļauta agrāk, vai arī prātošana
par vietu, ko tu iegūsi. Ja pamani, ka domas aiziet prom, piemēram, par
iepriekš minēto, tad ļoti svarīgi ir, lai tu atgūtu domu virzību uz pašu
uzdevumu. Tādā brīdī vari izmantot iekšējo sarunu, piemēram, tu sev
saki: „Atrisini uzdevumu! Sakoncentrējies!”, vari izmantot
„drošinātāju”, vienkāršus vārdus vai attēlus, kas izraisa vēlamo
stāvokli, šajā gadījumā labu koncentrēšanos. Izmanto, piemēram,
attēlu „lāzers” vai arī vārdu „fokuss”, lai iegūtu koncentrēšanos
orientēšanās uzdevumam. Saprotams, „drošinātājs” ir kaut kas, kas tev
ir jātrenē, lai sacensību laikā tas darbotos.
Mērķtiecība ir nozīmīga tavām koncentrēšanās spējām treniņu un
sacensību laikā. Padomā pats, vai tev šķiet, ka varētu būt 100%
koncentrējies tam, kas tev ir vienaldzīgs? Lai tehnikas treniņš būtu
efektīvs, atslēgvārds ir koncentrēšanās. Īstenojot treniņu, ko esi
plānojis, tu samazini risku slaistīties apkārt mežā, kas ne tikai noved pie
sliktāka treniņa, bet arī veicina risku, ka tu pierodi orientēties ar vidēji
sliktu koncentrēšanos. Vai tu piekrīti apgalvojumam, ka 100%
sacensībām nepieciešams 100% treniņš?
Tātad ir svarīgi, lai sportists redzētu iemeslu, kāpēc konkrētais tehnikas
treniņš ir nepieciešams. Visi sportisti iegūtu, ja pirms katra treniņa pāris
minūšu veltītu pārdomām par treniņa iemeslu un atgādinātu sev
galveno mērķi. Kāda ir šīsdienas treniņa nozīme manam galvenajam
mērķim? Ja sportists saskata šīs sakarības, tad motivācija un
koncentrēšanās visbiežāk pieaug.
Piemērs vispārējam koncentrēšanās treniņam. Ilgu laiku fokusējies uz
vienu vienkāršu priekšmetu tā, lai nepazūd koncentrēšanās. Vienkāršo
priekšmetu, piemēram, atslēgas, turi plaukstā. Vēro to ar interesi un
izpēti visas tā atšķirības, formu, krāsu u. tml. Visu laiku koncentrējies
uz priekšmetu un neļauj nekam iekšējam vai ārējam traucēt pētīšanu.
Ja tu mani, ka domas sāk aizplūst, centies atgūt koncentrēšanos.
Vēlams izmantot iepriekš minēto „drošinātāju”, lai trenētu
sagatavotību atgūt koncentrēšanos. Trenē to vairākas reizes. Pamaini
priekšmetus.
Karte Nr. 37
Karte Nr. 38

Karte Nr. 38. Strukturēts kartes attēls
un koncentrēšanās treniņš

Piemērs specifiskas koncentrēšanās vingrinājumam. Koncentrējies uz
kartes attēlu un traucēkļiem sev apkārt. Vēro karti ar iezīmētu distanci.
Katram etapam tev ir dotas 30 sekundes. Tev ir jāuztver tik daudz
atbilstošās informācijas, cik iespējams, un, kad laiks ir beidzies, uz
baltas lapas uzzīmē to kartes attēlu, kas saglabājies atmiņā. Tajā laikā,
kamēr tu vēro katru atsevišķu etapu, tu esi pakļauts dažādiem
traucējošiem elementiem. Ieslēgts radio vai televizors, apkārt ir
cilvēki, kas uzmundrina, taurē un pūš svilpi. Šis vingrinājums ir arī
labs, lai iemācītos kartes attēla strukturēšanu un izšķirtu svarīgo
informāciju no liela daudzuma detaļām.
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Uztraukuma pārvaldīšana, kā tikt galā ar traucēkļiem
Tieši vieglāk, salīdzinot ar iekšējiem traucēkļiem, ir iemācīties tikt galā
ar iepriekš aprakstītajiem ārējiem traucēkļiem, jo iekšējie, t. i., tavas
domas un izjūtas, ir grūtāk aptverami. Ja tu jūti, ka no sevis sagaidi
pārāk daudz, tavs psiholoģiskais sasprindzinājums pieaug, kas
savukārt traucē tavām domāšanas spējām un noved pie sašķeltas
koncentrēšanās. Ja tu jūti, ka cerības uz tevi ir augstākas nekā tavas
spējas, pastāv liels risks, ka sacensībās tu pieņem spontātus,
nepārdomātus lēmumus un riskē. Tā ir taktika, kas ilgākā laikā nekad
nedarbojas.
Ir zināms skaits rīcības plānu, lai tu varētu tikt galā ar uztraukumu un
traucēkļiem.
Kontrolē sasprindzinājumu
Tā kā optimālais sasprindzinājuma līmenis ir mainīgs katram
cilvēkam, sportistam ir svarīgi iepazīt savu optimālo
sasprindzinājumu, tā lai viņš/viņa pirms katrām sacensībām jūtas
„dedzīgs, bet ne sasprindzis”. Vislabāk tas notiek ar regulāriem
sacensību atspoguļojumiem (skatīt pielikumu). Tu arī vari izmantot
„drošinātāju”, kas uztraukuma situācijās izraisa tevī iekšēju mieru.
Šajā stāvoklī tu, labāk spēj pieņemt konstruktīvus, loģiskus lēmumus.
Šāda „drošinātāja” piemērs var būt vārds „mierīgs” vai arī smilšu
pludmales attēls. Vārdiem vai attēlam vajadzētu tev asociēties ar
agrāko situāciju, kur tu esi piedzīvojis lielu iekšēju mieru.
Modeļa treniņš ar uztraukumu izraisošiem faktoriem
Gluži tāpat kā treniņā ar ārējiem traucējošiem elementiem, ir svarīgi, ka
tu regulāri atrodies nervozās situācijās. Tas vajadzīgs, lai tu pierastu
pie šīm situācijām un iemācītos konstruktīvu darbības modeli, ja nu
tādas gadās. Var, piemēram, izmantot iepriekšminētos „drošinātājus”.

Uztraukuma treniņš

Karte Nr. 39. Knaģu skrējiens

Valsts izlasē airvien svarīgāki ir mēģinājumi uzlabot sportistu
psiholoģiskās spējas. Tiek organizēti speciāli treniņi ar traucējošiem
elementiem. Tā kā šādi momenti gadās arī svarīgās sacensībās,
sportistiem ir nepieciešams rīcības plāns ārējo traucēkļu gadījumā. Ne
mazāk svarīgi ir trenēt spējas, lai paciestu iekšējos traucēkļus. Bailes
no uzvaras, cīņa un bēgšana ir piemērs labi zināmiem jēdzieniem, kas
parādās sacensību situācijā. Pieredze rāda, ka treniņos ir iespējams
izraisīt šādas situācijas, kas daudz prasa no šiem faktoriem. Par izejas
punktu vajadzētu būt tādu sacensību veidu radīšana, kur ar iedzīšanas
principu liek visiem domāt, ka viņiem ir iespēja. Te var būt runa par
finiša veikšanu kā pirmajam vai arī uzvarēt tik daudz atsevišķu etapu,
cik iespējams. Tālāk tiek piedāvāti daži iecienīti varianti.
Knaģu skrējiens. Individuāls
kopīgs starts. Distance ir taisna,
bet ietver sevī zināmu skaitu
papildu kontrolpunktu. Visiem
dalībniekiem šie kontrolpunkti ir
iezīmēti. Pie kontrolpunktiem, kur
sākas farsts, atrodas 2–4 drēbju
knaģi. Meitenēm un puišiem
izmanto dažādas krāsas knaģus.
Tie 2–4 sportisti, kas pie šī kontrolpunkta ierodas pirmie, kā atlīdzību
katrs paņem pa knaģim. Kā „sods” viņiem pirms nākamā
kontrolpunkta, kas ievada nākamo farstu, jāpaņem papildu
kontrolpunkts, un tā uz priekšu. Finišā treneris saskaita knaģus, un
katrs knaģis dod iespēju noņemt zināmu laiku no kopējā.
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Karte Nr. 40. Spurta orientēšanās

Karte Nr. 40

Spurta orientēšanās. Notiek kā
komandu sacensības pēc vieglatlētikas
sacensību „Finnkamp” principa. Ir
svarīgi, lai katram sportistam būtu, par
ko cīnīties. Katram ir sava karte ar
iezīmētu vienu un to pašu distanci. Etapa
garumi ir 500–800 m. Ir arī karte, kurā
200–300 m pirms katra kontrolpunkta ir
iezīmēta etapu šķērsojoša svītra. Svītra
var iet gar strautu, ceļu vai citu skaidru
objektu. Šo karti saņem dalībnieks, kas
iepriekšējā etapā bija pēdējais.
Dalībnieks ar īpašo karti darbojas kā
„komandieris”, t. i., neviens nedrīkst
viņam/viņai skriet garām, kamēr
viņš/viņa neiesaucas: „Tagad!” Tas
notiek, šķērsojot svītru. No tā mirkļa
sākas sacensība līdz kontrolpunktam.
Dalībnieki barā vispirms ir spiesti sekot
līdzi kartē un tajā pašā laikā mēģināt
izplānot kontrolpunkta ņemšanu. Šajā
mierīgajā skrējienā līdz saucienam
vairākumu piemeklē pieaugošs
uztraukums.

„Mannas trīskomanda”. Komandas tiek sadalītas tā, ka tās ir savā
starpā līdzvērtīgas. Pēc tam tiek novērtēts, cik minūšu handikaps
attiecībā uz labāko komandu nepieciešams katrai komandai. Visvājākā
komanda startē pirmā. Tā komanda, kurai pirmajai visi trīs dalībnieki
finišē, uzvar. Komandai ir tikai viena karte, kas tiek nodota pa riņķi pēc
katra noskrietā etapa. Sportisti, kas ir bez kartes, skrien aiz muguras
savam draugam un šādā veidā dod „sociālo” spēku, kas tiek uztverts kā
atbalsts vai papildu slodze. Salīdzini ar biatlonistu komandu, kur trīs
biatlonisti stāv un skatās uz ceturto, kurš šauj. Diezgan apgrūtinoša
situācija.
Patruļa ar farstu. Sākums komandā un handikapa izbaudīšana. Uz
pirmo kontrolpunktu dalībnieki skrien kopā. Starp pirmo un otro
kontrolpunktu atrodas A un B kontrolpunkts, kas līdz
2. kontrolpunktam skriešanas laikā var nedaudz atšķirties. Pie pirmā
kontrolpunkta pāris izlemj, kurš ņems A un kurš – B punktu. Tad pie
2. kontrolpunkta dalībnieki gaida viens otru. Līdz 3. kontrolpunktam
skrien kopā, kur atkal notiek dalīšanās. Un tā uz priekšu.

Karte Nr. 41. „Patruļa ar farstu”
Karte Nr. 41

Turklāt tiek rekomendētas tā saucamās tenisa sacīkstes, kas tiek veiktas
pa divi. Īsākos attālumos, 1–2 kilometri, dalībnieki mainās lomām,
kurš sāks un kuram otrais dzīsies pakaļ. Laika attālums katrā startā var
būt ap 15 sekundēm, un tas, kurš pirmais ierodas finiša kontrolpunktā,
uzvar.
194

Pedagoģiskie principi

Iekšējā saruna

Ko tu sev pats saki?

Veicot vingrinājumus, sportistam visu laiku ir iekšēja saruna ar sevi.
Šīs sarunas vairāk vai mazāk var būt apzinātas, un bieži vien tās
ietekmē sportista koncentrēšanos, motivāciju un pašpārliecinātību.
Iekšējā saruna ir kaut kas, ko sportists rada pats ar savu personību,
agrāko pieredzi un motivāciju. Iekšējā saruna var būt pozitīva, neitrāla
vai negatīva. Ko tu pats sev saki, kad, no rīta pamostoties, redzi, ka gāž
lietus? „Eh, bezjēdzīgi! Nu tagad gan neies labi, jo man taču ir tik viegli
paklupt, kad ir slapjš un slidens”. Vai arī varbūt tu saki: „ Burvīgi! Man
tas der, beidzot būs tīrs gaiss un viegli elpot.” Šādas iekšējās sarunas
var rasties vairākās situācijās. Tad, kad tu uzzini, ka lielākais
konkurents startē divas minūtes aiz tevis, kad saproti, ka distance būs
stipri balstīta uz skriešanu, kad sacensību centrā uzzini, ka skriešanas
apavi ar naglām ir aizliegti, karte ir ļoti slikta, apvidus treniņiem ir
nederīgs.
Kā tu saproti, negatīva iekšējā saruna rada nelielu motivāciju, sliktāku
pašpārliecinātību un koncentrēšanos. Pozitīva saruna vedina uz
pretējo. Tā kā vari ietekmēt savu iekšējo sarunu, mēs sniegsim dažus
padomus, kā tas darāms.
Esi uzmanīgs attiecībā uz savu iekšējo sarunu!

Piedomā pie tā, ko
tu domā!

Pirmais, kas tev jāizdara, lai varētu kontrolēt savu iekšējo sarunu, ir
apzināties, kas ir tas, ko tu saki. Pievērs uzmanību tam, kā tu domā un
kādās situācijās rodas dažāda veida domas. Pievērs uzmanību tam,
kuras situācijas vedina uz pozitīvām sarunām un kuras – uz negatīvām.
Vēlams savus novērojumus pierakstīt treniņ- dienasgrāmatā.
Paspilgtini savas pozitīvās atmiņas
Tā kā tavu iekšējo sarunu ietekmē arī agrākā pieredze, ir svarīgi, ka tu
bieži sev atgādini par to, kas tev sanāk. Pirms treniņa vai sacensībām,
atceroties agrākos veiksmīgos startus, ko esi paveicis, vari izveidot
labāku augsni pozitīvai iekšējai sarunai. Nevilcinies nolikt sev priekšā
karti no savām veiksmīgākajām sacensībām un izdzīvo šo skrējienu no
jauna.
Domu apstādināšana

Stop!

Līdzko treniņa vai sacensību laikā pamani negatīvas domas, tu sev
uzreiz pasaki „stop”. Vispirms trenē to, iedomājoties situācijas, kas
rada negatīvas domas, un tad saki stop. Sākumā vārdu „stop” vari sev
pateikt skaļi. Tieši uzreiz pēc tam sāc tā vietā domāt
konstruktīvi/pozitīvi. Piemēram, tas, ko individuālajās sacensībās
noķer, vispirms iedomājas domu – „ak jel, cik es esmu noguris”. Pēc
tam viņš sev skaļi saka „stop” un domā: „Es jūtos tik ātrs, cik sacīkšu
auto.”
Priekšstati – psiholoģiskie attēli
Pamatprincips priekšstatu funkcionēšanai ir tas, ka smadzenēm ir grūti
izšķirt iedomātu un reālu notikumu izjūtas. Tieši tāpat kā agrākie reālie
notikumi veido atmiņu krājumus, kas ietekmē tavu rīcību un sajūtas,
arī tavi izfantazētie priekšstati var to darīt. Tas brīnišķīgais ir tajā, ka tu
savus priekšstatus vari kontrolēt, tu redzi darbojamies to, ko vēlies, lai
tas notiek. Šādā veidā tu daļēji vari ietekmēt savu nākotni.
Priekšstats nozīmē, ka tu ar domām izej cauri agrāk piedzīvotai vai
izdomātai situācijai. Piemēram, kas notiek tad, kad tevi noķer
konkurents. Padarot savu priekšstatu pozitīvu, tevī „ieprogrammējas”
vēlamā uzvedība nākotnes situācijā. Zinātnieki un psihologi uzskata,
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ka priekšstatus var izmantot, lai trenētu kustību modeļus, motoriski, un
domu modeļus, psiholoģiski. Viena daļa pētījumu rāda, ka no
priekšstatiem efekts ir labāks, kad runa ir par domu modeli, kas
orientēšanās laikā arī ir svarīgākais.
Ir lietas, par ko jāpiedomā, lai priekšstats darbotos labi:
- Izmanto tik daudz maņu, cik vien iespējams. Tev ne tikai jāredz

Priekšstatu treniņš

tas, kas notiek, bet arī jādzird skaņas, jājūt smaržas.
- Tev jābūt kontrolei pār saviem priekšstatiem, tā, lai tu
piedzīvotu to, ko vēlies.
- Ja jūti, ka tu nekontrolē savus priekšstatus, tas uzreiz jāpārtrauc.
- Taviem priekšstatiem jābūt pozitīviem, kur tu redzi, ka tev
veicas.
- Ir svarīgi, lai tu arī piedzīvotu situācijas vai sacensību beigu
rezultātu. Tu, piemēram, vari redzēt sevi skrienam finišā, kad
komentētājs saka: „Šeit mums ir Johans Pētersons, kas finišā
ieskrien kā šīsdienas sacensību uzvarētājs.”
Lietojot priekšstatus, tu vari izvēlēties uz situāciju raudzīties no divām
dažādām perspektīvām. Viena ir video perspektīva, kur kā filmā redzi
sevi veicam darbības. Otrs ir skatiena perspektīva, kur notikumus redzi
tā, it kā tavas acis būtu video kamera, t. i., tu neredzi sevi pašu. Kura no
perspektīvām darbojas vislabāk, ir atkarīga no tā, kas der katram
indivīdam.
Priekšstatu treniņu atvieglo, ja tu apsēdies vai apgulies ērtā pozā un
aizver acis. Vēlams dziļi, mierīgi ieelpot un atslābināt gan ķermeni, gan
domas.

Izmanto fantāziju un savā
virtuves dīvānā tu varēsi
piedzīvot Tiomilu

Foto: Keith Samuelson
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Piemērs vispārējam priekšstatu treniņam – iedomājies Tiomilas
sacensību centru
- Apskati iekšēji visu sacensību centru ar tribīnēm un finiša lentēm.
Ieraugi lielo telšu pilsētiņu un izjūti kamīnā malkas smaržu. Dzirdi
komentētāju, saucot komandas, kas barā šķērso kādu no
kontrolpunktiem vai finišu. Piedzīvo šo cilvēku baru, kas visu laiku
plūst uz priekšu un atpakaļ finiša rajonā, izjūti šīs cerības, kas rodas
kluba biedru starpā un tevī pašā.
- Sajūti to īpašo pavasara smaržu, kas sastopama tieši šajā gada
periodā, un piedzīvo saulrietu. Vēlams satiec kādu, ko tu parasti
mēdz satikt Tiomilā, un redzi iekšēji, kā viņš/viņa izskatās, un
dzirdi, ko viņš/viņa tev saka. Izjūti to, kā tu stāvi sacensību centrā un
gaidi garās nakts lielo baru ienākam finišā, dzirdi komentētāju,
ieraugi lampiņu „čūskas”, izjūti atmosfēru.

Vissvarīgākais ir, ka mēģini atrast tās sajūtas, attēlus, ko tieši tu saisti ar
Tiomilu. Izmanto fantāziju un Tiomilu tu varēsi piedzīvot savā virtuves
dīvānā!

Redzi sevi pašu
Piemērs specifiskam priekšstatu vingrinājumam. Galvenais ir paša
orientēšanās citu sportistu ietekmē.
Ieraugi iekšēji, kā tu stāvi un gaidi stafetes maiņas zonā, lai tiktu
distancē. Piedzīvo visu notikumu ķēdi stafešu maiņas zonā un sajūti
atmosfēru un vēlmi doties distancē kopā ar visiem. Dzirdi komentētāju
sakām tavas komandas un tavu vārdu. Redzi iekšēji, kā tu atzīmējies
kontrolpunktā, kā viss plūst. Dzirdi savu soļu skaņu mežā uz dažāda
seguma. Dzirdi pats savas elpas vilcienus.

Piedzīvo sacensības!

Sajūti meža smaržas un sviedrus, kas kož acīs. Ieraugi, kā tu, ieejot
grūtā kontrolpunktā, ierodies kopā ar citiem sportistiem, savas grupas
konkurentiem. Sajūti, kā tu viņus pamani, bet turpini koncentrēties uz
savu orientēšanos. Pēkšņi tev šķiet, ka citi neskrien to ceļa variantu uz
kontrolpunktu, ko tu biji izplānojis. Sajūti, cik stipra ir tava
pašpārliecinātība, tu precīzi zini, kur tu atrodies un kur tālāk jāskrien.
Sajūti, ka tev ir pilnīga kontrole pār šo situāciju. Redzi, kā tu apņēmīgi
ej izplānoto ceļa variantu un uzmanīgi ielasies pēdējā posmā līdz
kontrolpunktam. Sajūti, cik tu esi mierīgs un drošs par sevi. Ieraugi, kā
tu pareizi ieej kontrolpunktā, ātri atzīmējies un dodies prom. Pēc
dažiem simtiem metru tu satiec tos citus sportistus, kas skrien atpakaļ.
Sajūti gandarījumu, un pieaug tava pašpārliecinātība.
Priekšstatus tu vari izmantot, lai pastiprinātu pozitīvu pieredzi vai
notikumus.
Pieņemsim, ka īstenībā esi piedzīvojis šo notikumu, kas tika aprakstīts.
Tādā gadījumā ņem vērā šo notikumu, lai tas dotu tev pozitīvu mācību
un stiprinātu tavu pašpārliecinātību. Ļauj atmiņu attēliem tīties uz
priekšu atkal un atkal, gluži kā labai filmai, kas tiek atkārtota.
Neaizmirsti saglabāt un piedzīvot no jauna gandarījumu, būt stipram
un ticēt sev.
Kā radīt „drošinātāju” – modinātāju
Ja tu, piemēram, nokļūtu nelaimes gadījumā, kura laikā tu gūtu kāda
veida skaņas iespaidus, piemēram, mašīnas taurēšanu, pastāv risks, ka
tu nākotnē, izdzirdot to, sajustu nepatiku. Ar negadījuma palīdzību tu
esi iemācījies asociēt sev šo skaņu kā ar ko negatīvu.
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Šeit, lai arī, tikai vienreiz atkārtojoties, asociācija ir kļuvusi spēcīga,
gadījums tomēr ir bijis ļoti dramatisks.
Cits veids, kā asociāciju padarīt spēcīgāku, ir stimulēšanas un atbildes
atkārtojums vairākas reizes. Tātad „drošinātāja” pamatā ir iemācīties
asociēt kādu stimulu ar noteiktu reakciju.
Stimuls var būt kāda kustība, vārds, doma, iekšējs attēls u. tml.
Gaidāmā reakcija varētu būt miera sajūta, paaugstināta
koncentrēšanās, uzbrūkošs stāvoklis. Tā var arī būt noteikta kustība,
kas tomēr orientējoties nav tas primārais.
Kā jau tika minēts, tu vari iemācīties vairāk koncentrēties, ja tu domas
„fokusē” vai arī iekšēji redzi lāzera attēlu.
Mācoties „drošinātāju”, tas būtu jādara trijos soļos:
- Mierīgi, atslābinoši. Piemēram, ērti sēžot vai guļot un ar

Iemācies „drošinātāju”

aizvērtām acīm. Pirms tam iekšēji iestudē ainu, kurai tu vēlies
sagatavoties. Redzi sevi pašu, „palaižot” drošinātāju, un tas
rada vēlamo reakciju.
- Trenējies „drošinātāju” izmantot treniņā un mazāk svarīgās
situācijās.
- Lieto „drošinātāju” svarīgajās sacensībās, attīsti un noslīpē savu
sagatavotību.
Ierasts pārpratums ir nosauktās psiholoģiskās tehnikas iemācīšanās
relatīvi vienkārši un ātri. Gluži tāpat kā ar cita veida treniņu, ilgāku
laiku ir nepieciešama sistemātika un regularitāte, no 5–6 nedēļām līdz
pat vairākiem mēnešiem, lai tiešām manītu kādus nozīmīgus
uzlabojumus! Negaidi brīnumus, bet gan attīstību!

Perfektais skrējiens
Nodaļas nobeigumā būs piemērs, kā var tikt piedzīvots starts
orientēšanās distancē.
Tu stāvi pie karšu kastītes un gaidi, kad varēs doties ceļā. Ir
uztraukums, bet arī prieks tikt galā ar orientēšanās tehnikas problēmām
un fiziskajiem izaicinājumiem, kas sagaidāmi. Tu apzinies, ka esi
sagatavojies labi. Tu esi gan trenējies vairākas reizes līdzīgā apvidū,
gan pētījis daudz aktuālā apvidus tipa karšu.

Gada lielais mērķis

Dienas sacensības, valsts čempionāts garajā distancē ir viens no gada
lielajiem mērķiem. Jau veselu gadu tavs mērķis ir iekļūt starp 10
labākajiem. Un tu, protams, jūties spēcīgs, zini, ka tavas skriešanas
spējas ir pietiekamas, lai būtu starp 10 labākajiem, iespējams, pat
augstāk.

Uz pirmo ej soļiem

Bet tieši tagad domas negrozās ap kaut kādu vietu, bet gan kā noskriet
sacensības, cik labi vien iespējams. Ātri tu izej cauri zināmam skaitam
stratēģiju, kā uzvesties dažādās situācijās, lai saglabātu ideālu
koncentrēšanos.

Koncentrējies savam
uzdevumam

Kad noskan starta signāls, tu zini, cik svarīgi ir iejusties orientēšanās
procesā. Tāpēc tev ir doma uz pirmo kontrolpunktu „iet”. Tad tu zini, ka
sevi nesamulsināsi, bet gan skriesi atbilstošā ātrumā, lai paspētu kārtīgi
izlasīt karti. Visas distances laikā orientēšanās strādā tieši tā, kā tu
vēlies. Tev labi uz priekšu darbojas domāšana, un tu visu laiku
sistemātiski strādā pie ceļa izvēles, pēdējās piesaistes, virziena
turēšanas utt. Katru reizi nonākot pie kontrolpunkta, zini, ka tas tur
atrodas.
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Tieši distances vidū pēkšņi sākas lietusgāze, bet tajā brīdī tu diez vai
apzinies, vai visa tava koncentrēšanās ir uz orientēšanos. Atsevišķos
gadījumos tevi piemeklē ārēji traucēkļi. Vispirms, skrienot cauri
skatītājpunktam, kur komentētājs saka, ka tev ir labākais laiks. Otrs
gadījums ir, kad tu distances beigās panāc tagadējo pasaules čempionu,
kas startēja divas minūtes pirms tevis. Viņš skrien steidzīgi ar nedaudz
mežonīgu un uztrauktu skatienu acīs. Bet, tā kā tu esi gatavs, ka šādas
situācijas var gadīties, tev iznāk atkal ātri sakoncentrēties savam
uzdevumam, orientēšanās tehnikas grūtības atrisināt vislabāk un ātrāk.
Lielākā daļa orientēšanās distances un skriešana norisinās gluži kā
transā. Tu tik tikko apzinies, kas ir tas, ko tu dari, vai kas notiek tev
apkārt. Tavs uzdevums ir tevi pilnībā pārņēmis.
Tā kā tava orientēšanās tehnika ir laba, daudz kas darbojas tā, lai tev
nevajadzētu tam pievērst papildu koncentrēšanos.
Visbeidzot, kad tu atzīmējies pēdējā kontrolpunktā un steidzies uz
finišu, tevi pārņem mutuļojošs prieks, jo tu esi veicis visu laiku labāko
orientēšanās skrējienu, un, lai arī nezini precīzi savu vietu, tu nevari
palaist garām parādīt uzvaras žestu tieši pirms finiša.
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Kāds ir teicis, ka būt par treneri nav viegli, jo, klausoties par daudz, tu
nespēj pieņemt lēmumu, un, ja esi mērķtiecīgs un noteikts, tad tu kļūsti
varaskārs. Ja tu esi jauns, tad neesi pieredzējis, bet, ja vecs, tad esi
putekļains un apsūnojis. Ja tava izglītība ir vispusīga, tad tu zini pārāk
maz par daudz lietām, un, ja esi speciālists, tad tu zini par daudz par maz
lietām. Atrisinot tuvākās problēmas, netiek izmantota tālredzība, un, ja
domā vairāk par nākotni, rodas lidināšanās gaisā.
Uzskatu un viedokļu par to, kādam vajag būt trenerim vai vadībai, ir
daudz.
Dažādas filozofijas

Daži seko filozofijai: drošs rokas tvēriens, aukstas smadzenes un karsta
sirds. Citiem vadītājs ietver sevī tādus jēdzienus kā pavēļu došana,
vadīšana, kontrole un uzraudzība. Citi dzīvo ar teicienu „ nepadari
audzēkņa dzīvi grūtāku, atvieglo viņam vai viņai visu”. Un vēl citi
cildina principu: vadi tā, ka tas, ko tu vadi, saprot, ir motivēts un spēj.
Bieži vien ir grūti pateikt, kas ir labi un slikti. Jēdziens vadība jeb
trenēšana ir kopums un tieši tādēļ arī vienlaicīgi aizraujoša, sarežģīta,
saistoša un izaicinoša.

Nepārtraukta puzles
likšana

Patiesībā te visu laiku ir runa par puzles likšanu. Tā nav parasta puzle ar
lielumu 68 x 120 cm un 2500 gabaliņiem. Tā nav puzle ar samazinātu
attēlu, kas redzams uz kartona kastes virsmas un ko var salikt
Ziemassvētku brīvdienu laikā. Tā nav puzle, kas tiek ražota vairumā.
Nē, tas ir sarežģītāk. Tie ir jauni un pavisam dažādi gabaliņi, kas,
laikam ejot uz priekšu, tiek pievienoti klāt. Gabaliņu īpašības ir
dažādas. Kādam dažas lietas ir svarīgākas nekā citam un, saprotams, arī
otrādi.
Šajā nodaļā tiek atspoguļoti daži no gabaliņiem un vadzvaigznēm, kas
var papildināt lasītāja vadības puzli. Saka, ka inteliģentie attīsta tikai
savas idejas, bet muļķis pieņem un attīsta svešās. Izvēlies būt muļķis!

Ceļš uz virsotni
Attēls nākamajā lappusē parāda dažas svarīgas sākuma fāzes un pirmo
kontaktu ar orientēšanos līdz pat vairāku gadu darbībai un
mērķtiecīgam profesionālam sportam.
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Pirmās divas fāzes ir ļoti nozīmīgas, lai orientēšanās tiktu turpināta.
Tieši šajos gados var rasties „degošā dzirkstele”, un to var izraisīt daudz
lietu. Ātri panākumi sacensībās, brīnišķīga kopā būšanas sajūta vai
aizraujošas un dažādas kluba aktivitātes ir tikai daži piemēri.
Pirmie divi pakāpieni attiecas uz tiem, kas izvēlas sacensību sportu un
profesionāla sportista karjeru. Nobriešanas periods ir smags. Pēdējos
junioru gados daudzi sacensībās gūst panākumus. Bet solis no junioru
grupas līdz elitei ir liels. Distances kļūst garākas un smagākas.
Konkurence ir pamatīga.
No junioru zvaigznes, kas atradusies centrā, tu pēkšņi kļūsti tikai par
vienu no daudziem. Turklāt uzrodas arī pārdomas par to, vai izvēlēties
karjeru darbā vai varbūt ģimenes veidošanu, tāpēc šī nodarbošanās var
tikt pārtraukta.

Būt labākajam tad,
kad tiek dota izdevība

Pieredze rāda, ka daudz orientieristu savu izcilību sasniedz, būdami
vecumā no 27 līdz 35. Šie daudzie smagā darba gadi ir devuši izturību,
spēku un prasmi būt labākajam tad, kad tiek dota izdevība. Milzīgas ir
arī prasmes tikt galā ar dažādu veidu apvidiem un mainīgām sacensību
formām.
Vēl viena svarīga prasme, kas apgūta, ir spēja noteikt prioritātes un
izvēlēties svarīgākos mērķus, plānot un paredzēt, kā arī realizēt to, ko
esi izlēmis.
Daudzu treniņu un sagatavošanās pamatā ir dažādu orientēšanās
prasmju saglabāšana un „noslīpēšana” svarīgām sacensībām.

Dažādas trenera lomas
Šie atšķirīgie pakāpieni prasa dažādu veidu treniņus un vadību. Stipri
vienkāršojot, varētu teikt, ka vadība katrā no soļiem, no apakšas uz
augšu, var tikt raksturota ar šādiem atslēgas vārdiem:

Dažādas lomas

- Uzmundrinātājs,
- Instruktors,
- Padomdevējs,
- Mentors.

Ja mācīšanās periods ir tehniski virzīts, strukturēts, veidots pēc
programmām un kontrolēts, tad nākamie divi soļi ļauj un dod
audzēknim telpu, lai viņš varētu domāt un darboties pats.
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Uzdod pareizos jautājumus

Treneris kļūst vairāk organizators, kas, piemēram, sagatavo iespējas
trenēties dažādos apvidos un kartēs, administrē un sakārto vairumu
lietu, kas notiek apkārt, kā arī kritizē, analizē, dod padomus un idejas.
Treneris ir galvenais atbalsts, ar ko sportists var dalīties domās un
pieredzē un kas apstrīd un dod perspektīvas. Šajā laikā svarīgi ir uzdot
pareizos jautājumus, nevis nākt jau ar gatavām atbildēm.
Kļūt patstāvīgam
Šā modeļa pamatā ir uzskats, kura mērķis ir, ka audzēkņi kļūst aizvien
patstāvīgāki un pēc kāda laika sev paši par treneri.

Nevis atsakies no posteņa,
bet deleģē

Tas nenozīmē, ka audzēkņi tiek pilnībā pamesti vieni paši. Vienmēr
apkārt ir nepieciešamie cilvēki, kas atrodas blakus un darbojas kā
atbalstītāji un padomdevēji. Tev kā trenerim vajag pamazām deleģēt,
nevis atteikties no posteņa.
Kā treneris un audzēknis viens otru ietekmē no iesācēju kursa sākuma
līdz pat „ražas periodam”, var parādīt ar attēlu.

Atbildība/ treneris

Audzēknis
Bērns

Pieaugušais

Ļaujot indivīdam uzņemties atbildību, tiek veicināta:
- lielāka iesaistīšanās,
- vairāk iejušanās,
- aktīvāka interese,
- spēcīgas sajūtu saites.

Šīs sajūtas un uzvedības formas ir daži no priekšnosacījumiem, lai
kļūtu aizrautīgs un pārņemts ar uzdevumu = mērķi, kas tev ir.
Uzņemties iniciatīvu
Strādāt patstāvīgi

Tālāk sacensību orientēšanās raksturs ir tāds, ka tas nepārtraukti prasa
no indivīda pieņemt pašam lēmumus, uzņemties iniciatīvu un strādāt
patstāvīgi. Kad pēdējais starta signāls ir izskanējis, tu esi pilnībā atstāts
viens pats. Distances laikā tu negūsti ne palīdzību, ne atbalstu no
trenera, kas var piedāvāt labus padomus vai uzmundrinošus saucienus.
Tā kā sacensības risinās šādā veidā, tad trenerim ar ikdienas un treniņu
situācijām vajadzētu audzēkni sagatavot, trenēt un izskolot patstāvīgi
domāt, uzņemties iniciatīvu, pieņemt lēmumus, rīkoties utt.
To var paveikt, uzliekot atbildību. Audzēkņiem tas var šķist apgrūtinoši
un smagi. Domāt, rast risinājumus un uzņemties iniciatīvu ir smagi. Bet
tā ir sacensību situācijas realitāte!
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Daudz
Atbildība
un
brīvība

Zināšanas
un
informācija

Maz

Likt uzņemties atbildību nozīmē arī sniegt zināšanas, informāciju un
priekšnosacījumus, ka ar to var tikt galā. Kāds ir teicis: „Ja mēs
iegrūžam cilvēkus grūti pārredzamā apvidū, neiedodot viņiem karti un
kompasu, tādā gadījumā mēs esam negodīgi, ja viņu maldīšanās,
nonākot neceļos vai kļūstot apjukušiem, kad lietas netiek izdarītas, kā
plānotas, mums šķiet pārsteidzoša.”
Trenera atbilde var tikt skatīta kā nepieciešamība un tajā pašā laikā
izaicinājums. Vai mēs sportistu nodrošinām ar zināšanām un izpratni,
kas viņam/viņai dod iespēju kļūt patstāvīgam? Vai sportists saņem
metodes un palīgmateriālus, lai virzīties un saglabāt precīzu kursu būtu
vieglāk?

Trenera loma
Laime ir tad, kad citiem
veicas

Kāpēc ir treneri? Kas dod tiesības viņiem būt? Vienkārši sakot, viņu
uzdevums ir radīt tos priekšnosacījumus, lai citiem veiktos. Tieši tāpēc
viņi ir. Būdams treneris, laimi un panākumus tu piedzīvosi tad, kad
citiem veiksies un viņi gūs panākumus.
Ko tas īsti nozīmē – radīt priekšnosacījumus, lai citiem veiktos?
Iespējams tas, kas parādās „audzēkņa lūgumā” :
Padari skaidru savu mērķi un ceļu pie tā,
Dod man iespēju parādīt, ko es varu,
Sniedz atbildi par to, vai man veicas,
Dod man pamācības un iespējas attīstīties,
Dod stimulu un uzmundrini mani,
Ļauj man uzņemties atbildību un ieklausies manās idejās,
Izturies pret mani ar cieņu!

Attīsti enerģiju, motivāciju
un gribasspēku

Galvenais šajās septiņās rindās ir tas, ka trenerim treniņu un sacensību
plāns ir jāveido pārdomāti un organizēti, tajā pašā laikā attīstot cilvēku
enerģiju, motivāciju un gribasspēku. Ir jābūt gan vadības, gan
pamudinājuma funkcija!
Kura atmosfēras telpa?
Lai arī orientēšanās ir individuāls sporta veids un vēlamais ir tas, lai
ikviens sev pats būtu par treneri, tik un tā visa pamatakmens ir kopīgā
izvēle un trenēšanās kluba vadībā.
Tālāk seko vienkārša metode, lai noskaidrotu viedokli par kluba elites
sportistu darbības virzību.
20 pretēji pāri ir atzīmēti no A līdz T. Apvelc apli ap to skaitli katrā
rindā, kas tev vislabāk apraksta atmosfēru grupā.
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A. Noslēgta

1

2

3

4

Atklāta

B. Kavējoša

1

2

3

4

Atbalstoša

C. Vāja

1

2

3

4

Efektīva

D. Bēdīga

1

2

3

4

Priecīga

E. Neskaidra virzība

1

2

3

4

Skaidri mērķi

F. Pasīva

1

2

3

4

Aktīva

G. Auksta

1

2

3

4

Silta

H. Nav vēlēšanās

1

2

3

4

Gribasspēks

I. Neproduktīva

1

2

3

4

Produktīva

J. Laiska

1

2

3

4

Ambicioza

K. Saspringta

1

2

3

4

Droša

L. Neskaidra

1

2

3

4

Skaidra

M. Bezpersoniska

1

2

3

4

Personiska

N. Bezmērķīga

1

2

3

4

Mērķtiecīga

O. Nekas nenotiek

1

2

3

4

Viss notiek

P. Nevēlēšanās klausīties 1

2

3

4

Ieklausīšanas

Q. Nevērība

1

2

3

4

Iesaistīšanās

R. Vienaldzīga

1

2

3

4

Enerģiska

S. Naidīga

1

2

3

4

Draudzīga

T. Bezspēcīga

1

2

3

4

Spēcīga

Saskaitiet apvilktos skaitļus pēc šāda principa:
A, B, D, G, H, K, M, P, Q un S =
Summa tiek ievadīta horizontālajā skalā diagrammā nākamajā
lappusē.
Kā arī C,E,F,I,J,L,N,O,R un T =
Summa tiek ievadīta vertikālajā skalā (virzību) diagrammā nākamajā
lappusē.
Rezultātus atzīmē diagrammā. Vispirms ieliec punktiņu horizontālajā
skalā. No šā punkta velc uz augšu taisnu līniju. To pašu izdari ar
vertikālās skalas punktiem. No turienes pa labi velc taisnu līniju.
Līniju krustpunkts sniedz pozīciju diagrammā un norāda, kurā
atmosfēras telpā tu atrodies.
Ja analizēšanu veic visi grupas dalībnieki, tad diagrammā tiek
atzīmēta ikviena pozīcija.
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virzība

Piemērs

sadarbība

Horizontālā skala izmēra, kā tiek uztvertas grupas attiecības un iekšējo
būtību, bet vertikālā skala parāda rezultātus un tiekšanos pēc tiem. Šie
divi faktori nosaka grupas darbības kvalitāti.
Labi justies, saņemt
atbalstu un stimulu

Kā jau agrāk tika minēts, lai sasniegtu labu rezultātu, ir nepieciešama
vadīšanas funkcija, kas izlemj, kas tiks darīts, un kas kontrolē, lai lietas
tiktu izdarītas, un pamudinājuma funkcija, kura vajadzīga, lai cilvēki
justos labi, saņem atbalstu un stimulu.
Nākamajā diagrammā četras „telpas” ir iemarķētas ar cipariem 1, 2, 3,
4. Robežas starp atšķirīgajām telpām ir izplūdušas, te nevar noteikt
precīzu un skaidru mērījumu, vairāk gan signālus par tendenču virzību.
1. Telpa, kas ir ļoti efektīva un mērķtiecīga. Galvenā vadzvaigzne

virzība

Smaga konkurence

ir rezultātu sasniegšana. Attiecības, sociālo nepieciešamību
apmierinājums un vienotība ir izņēmums. Te ir auksti,
bezpersoniski un brīžiem pat nedraudzīgi. Konkurence ir
mežonīga, un reti kad kāds dalās ar izjūtām, pieredzi un labiem
padomiem. Pastāv liels risks, ka katrs skrien savu treniņu un
pats savā stilā. Kopīgie treniņi saistās ar dalībnieku
neierašanos.

sadarbība
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2. „Ideālā telpa”. Tā ir pozitīva gan sociāli, gan centienos sasniegt

rezultātus. Cilvēki jūtas labi un cits ar citu sadzīvo labi un tajā
pašā laikā trenējas nopietni un mērķtiecīgi. Skaidri un saprotami
mērķi, cilvēki zina, kas nepieciešams un kas jādara, lai gūtu
panākumus. Vēl dažas pazīmes: laba atmosfēra, elastīga
sadarbība un labpatika.

Visi zina, kas nepieciešams
panākumu gūšanai

3. Garlaicīga un apātiska telpa. Atmosfēra tiek uztverta kā

nedraudzīga. Citas pazīmes: vienaldzība un nepatika. Drīz vien
grupas dalībnieki pāriet uz citiem klubiem vai beidz trenēties.
4.

Rezultāts nav tik svarīgs

Šo lauku raksturo grupa ar labām un siltām attiecībām. Daudz
laika tiek veltīts sadarbībai un kopīgiem pasākumiem. Cilvēki
pazīst un uzticas cits citam. Taču treniņu un sacensību
organizēšana paliek otrajā plānā. Realizēto treniņu stundu
skaits, sacensību rezultāti un mērķtiecīga elites sportistu
darbība netiek uzskatīta par svarīgu vai sevišķi nozīmīgu. Šajā
telpā parasti sastopamas „veselīga dzīvesveida” grupas, kam
nav svarīgi rezultāti, bet sadarbība, satikšanās un jautrība
orientēšanās sacensībās.

Iegūtais rezultāts var būt izejas punkts, lai pārdomātu un pārspriestu, kā
šo pozīciju var saglabāt vai uzlabot.
Piemēram, grupa, kas nokļūst ceturtajā telpā var attīstīties, ja
koncentrējas pamatīgāk mērķim un noskaņojas, velta vairāk enerģiju
strukturēšanai, plānošanai un organizēšanai, kā arī „piespiešanai” un
izaicinājumam.
Grupai, kas nokļuvusi pirmajā telpā, veicamie pasākumi ir saistīti ar
tādu aktivitāšu rīkošanu, kas nepieciešamas sadarbībai. Iesākumā tā var
būt organizēta pļāpāšana, par izejas punktu ņemot svētdienas
sacensības un tādus organizētas sadarbības veidus kā mācību pulciņi vai
rotējoša atbildības uzņemšanās par dažādiem treniņiem.

Panākt, lai viss notiek
Solis no pateiktā līdz izdarītajam ir liels. Efektīvi plāni, nodarbošanās
un vienošanās daudz reižu būs tikai skaistas frāzes.
Dzīve un eksistence ir pilna vārdiem, māksla ir piepildīt vārdus ar dzīvi.
Kārtīgai vadībai raksturīgas galvenokārt augstas realizēšanas spējas –
lietas tiek īstenotas.
Darīs! Grib! Var!
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Tas, kas nosaka, ka lietas kļūst reālas, tiek īstenotas jeb realizētas,
balstās uz spēli starp trīs komponentiem – Darīs! Grib! Var!
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- Mērķis/ideja
- Virzība
- Pavēle

Darīs!

Grib!

- Prieks
- Tiekšanās
- Griba

- Kompetence
- Palīglīdzekļi
- Instrumenti
- Laiks

Var!

Darīs! – parāda tos mērķus un to darbības virzību, par ko ir vienojušies.
Grib! – attiecas uz prieku, tiekšanos, ambīcijām un to gribu, kas piemīt
iesaistītajiem.
Var! – iezīmē iesaistīto zināšanas un kompetenci, kā arī pieeju
instrumentiem, palīglīdzekļiem, aprīkojumam un pieejamo laiku.

īs!
r
a
D
Grib!
Var!
Entuziasms, kompetence
un resursi

Kad visi trīs komponenti pilnībā apvienojas un saplūst, efekts ir
maksimāls un viss tiek realizēts. Tas nozīmē, ka visi grib un jūt lielu
entuziasmu īstenot mērķi un ka ir gan kompetence, gan resursi, lai to
izdarītu. Tā ir ideāla situācija, kas ir vēlama un pēc kuras vienmēr
tiekties.
Taču parasti šīs trīs daļas nesakrīt pilnībā, bet gan tikai lielākā vai
mazākā mērā pārklājas.

Darīs!

Grib!

Var!
Tas, kas tiek darīts un paveikts, atrodas vidū, kur šie trīs apļi ieplūst
viens otrā.
Ja kāds no komponentiem nemaz nepārklājas ar citiem, tad nekas
nenotiek.
Protams, ir sastopami dažādi varianti, kā un cik daudz notiek
komponentu pārklāšanās.
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Var!
Šeit ir liela saskaņa starp izvirzītajiem mērķiem un gribu tos īstenot.
Taču Var! daļā ir trūkumi. Iespējams, nav zināms, kā rīkoties, ir
minimāla pieeja instrumentiem vai arī laika trūkums.
Trūkumi Var! daļā

Piemēram, var būt audzēknis, kas grib sevi pakļaut smagam treniņam,
bet kas nespēj veltīt tam nepieciešamo laiku.
Šajā gadījumā ir jāpiestrādā pie Var! komponenta. Te var būt runa par
palīdzību tam, ko tu trenē, vienojoties ar darba devēju par īsāku darba
laiku vai iegūt iespēju mācīties uz pusslodzi.

Darīs!
Var!
Grib!
Negrib

Šajā situācijā sakrīt uzdevumi, ko vajadzētu darīt ar to, ko tu vari, bet
negribi. Piemēram, audzēknis, kam vajadzētu vairāk trenēties
orientēšanās tehniku, kam ir iespējas to darīt,bet nav nekādas
vēlēšanās.
Grib! komponentu vajadzētu uzlabot, izmantojot šādus pasākumus:
- Nepieciešams apstāties, paskaidrot un precizēt Darīs! domas.
- Jāievieš atalgojuma sistēma, kas stimulē, vai cita veida aizraujoši

un vilinoši pasākumi.

Gr

ib!

Darīs!
Va
r!
Trūkst skaidru mērķu

Šeit audzēknis gan grib, gan var darīt lietas, ko vajadzētu. Piemēram,
viņam patīk skriešana pa ceļu, un audzēknis savas treniņstundas
aizpilda tikai ar to. Tādā gadījumā citas pamatā svarīgas lietas, kā
tehnikas treniņš un skriešana apvidū, tiks izlaistas.
Šeit nepieciešams apstāties, paskaidrot un precizēt Darīs! domas.
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Pirms vai pēc
Darīs! Grib! Var! modelis var tikt izmantots dažādās situācijās. Tas var
būt palīglīdzeklis, lai pārbaudītu vai izmēģinātu kāda ieteikuma vai
lietas dzīvotspēju, pirms to īstenot.
Vai darīsim?
Šaubīgi!

Noteikti !

Vai gribam?
Šaubīgi!

Noteikti !

Vai varam?
Šaubīgi!

Noteikti !

Tas var būt palīglīdzeklis, lai izpētītu un shematiski izskaidrotu, kāpēc
kādas lietas nenotiek, kaut gan tās ir uzsāktas. Analīžu rezultāts var būt
par pamatu, lai uzsāktu dažādus pasākumus vai pārmaiņas, kas var
veicināt izpildījumu.

Izvērtē!

Visbeidzot Darīs! Grib! Var! apspriešana var tikt izmantota, izvērtējot
un izsekojot ieguldīto darbu, kas paveikts.
- Vai mēs sasniedzām mērķi?
- Kāpēc nenotika tā, kā bijām plānojuši?
- Kāds bija iemesls?
- Ko no tā varam mācīties?
- Kādus secinājumus varam izdarīt?
- Par ko mums vajadzētu padomāt nākamgad?
Uz dažiem jautājumiem tādā veidā būs vieglāk atbildēt.

Komandas darbs
Lai varētu uzturēt un īstenot panākumiem bagātu darbību,
nepieciešams daudz dažādu prasmju un kompetenču.
Kāds ir teicis, ka tev jābūt gudram kā pūcei, tālredzīgam kā ērglim,
dzirdīgam kā zaķim, mainīgam kā hameleonam, izturīgam kā
kamielim, drosmīgam kā lauvai un viltīgam kā lapsai.

Kopā mēs varam asniegt
virsotnes...

Cilvēkam diez vai var piemist visas šīs īpašības. Mēs esam prasmīgi,
bet dažādās jomās. Kopā mēs cits citu papildinām. Daži ir lauvas, citi ir
pūces un citi savukārt – zaķi. Tieši kopā ar citiem attīstās spēks un
enerģija.
Vairumam vadības organizēšana nozīmē brīvā laika nodarbi. Tam var
veltīt tikai dažas stundas nedēļā.
Būt par orientēšanās treneri nozīmē smagu, pamatīgu un laikietilpīgu
papildu darbu. Darbības kvalitāte, piemēram, prasa trenēšanos
dažādos apvidus tipos, dažādās kartēs un ar alternatīvām distancēm.
Tātad acīmredzami ir nepieciešami vairāki cilvēki, kas kopā rada šos
priekšnosacījumus.
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Vadība, struktūra un sadarbība
Precizējiet virzienu
un speriet kopīgus soļus

Strādāt komandā nav nekādas pašspēlējošas klavieres. Tu nesasēdini
prasmīgus airētājus laivā, lai ļautu katram airēt savā tempā, katram uz
savu pusi un bez vadības. Tā vietā tiek noteikts mērķis, precizēts
virziens un sperti kopīgi soļi.
Panākumiem bagātas darbības pamatā ir nepieciešamas tādas „cietās
sastāvdaļas” kā vadība un struktūra – mērķi, plāni, darba sadalīšana,
budžets, laika shēma utt. – un „mīkstās sastāvdaļas” – sadarbība:
komunikācija, dialogs, darbošanās, uzticība un jūtas.
Vadība – pirmais balsts
Vadība nozīmē – nolemt, ko tu vēlies un kādas darbības vai uzdevumi
ir jāveic.

Neredzamus mērķus
sasniegt ir grūti

Nosakot mērķi un vadot, pastāv tendence, ka tas reizēm ir miglains,
abstrakts un neskaidrs. Vairāk enerģijas tiek iztērēts skaistu frāžu
radīšanai, nevis saturam. Pastāv risks, ka formulējumi kļūst miglaini
un neuztverami. Nav viegli doties uz priekšu, ja nav zināms, kurp jāiet.
Turklāt sasniegt neredzamus mēķus ir grūti!
Skaidri, konkrēti un precīzi mērķi liek rīkoties, būt aizrautīgam un
padarīt lietas saistošas – šādi mērķi ir uztverami, un tos ir viegli
atcerēties. Labs treneru komandas virziena apraksts ietver informāciju
par:
- Kāpēc šī treneru komanda ir?
- Aktivitātes un uzdevumi, kas jāpaveic.
Pārbaudi, vai mērķis atbilst „SMART” (gudrs)
Kad jūs kā komanda esat noformulējuši un vienojušies par savu
mērķi, to var pārbaudīt ar zemāk dotajiem jautājumiem:
- Specifika – vai tiek dota virzība un apjoms?
- Noteikšana – vai iespējams izmērīt vai pateikt, vai mērķi

sasniegsim?
- Atzīšana – vai mēs atbalstām šo virzienu un mērķi?
- Realitāte – vai pastāv reāli priekšnosacījumi, lai mēs mērķi
sasniegtu?
- Laika norma – vai ir noteikts, kad mērķi jāsasniedz?

Vadība – otrais balsts
Angļu rakstnieks Kiplings rakstīja biezus romānus un arī īsas un domu
veicinošas „gudrības frāzes”:
Man ir trīs uzticīgi kalpi,
no kuriem vienmēr es mācos.
Tos sauc kāpēc, kad un kur,
un ko, un kā ,un kurš.
Atbildes uz jautājumiem palīdz tev strukturēt un izplānot, lai izvirzītie
mērķi, uzdevumi un darbības kļūtu reālas. Viss noved pie rīcības plāna.
Kāpēc?
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Jautājums „kāpēc?” vienmēr ir interesants, plānojot visu veidu darbu.
Vārds ar nedaudz kritisko piesitienu mums palīdz pārbaudīt, novērtēt
un detalizēti aplūkot visu, ko esam plānojuši paveikt. Vai ir kāda tieša
saistība ar tiem mērķiem, kas vadīs un būs par ceļrādi?

Vadība- komandas darbs

Modeļi un shēmas
Ir daudz un dažādu pamatformu un tehniku, ko var izmantot
plānošanas un strukturizēšanas darbos. Tālāk ir piemērs, kur kolonnā
kreisajā pusē tiek uzskaitītas visas lietas, kas jāizdara. Nākamajā blokā
tiek ierakstīti to vārdi, kas iekļaujas treneru komandā. Zem katra vārda
ar X tiek atzīmēti, kādi uzdevumi tiek piešķirti. Ja ir vairāki, kas veic
vienu darbu, tad tam cilvēkam, kuram ir galvenā atbildība par to, ap X
apvelk aplīti.
Pēdējā blokā ir 31 ailīte. Katra kolonna var, piemēram, iezīmēt vienu
nedēļu.
Kurš?

Ko vajag izdarīt?

Kad tas tiks darīts?

Ko, kurš, kā?

Sadarbība – trešais balsts
Visas komandas ir unikālas un dažādas. Arī tad, ja tiek lietotas tās pašas
metodes un tiek strādāts pēc identiska vadīšanas un strukturēšanas
modeļa. Katra komanda ir grupas cilvēku spoguļattēls. Viņu vērtējumi,
attieksme, ieguldījums darbā un entuziasms veido un parāda rezultātu
jeb produktu.
Visās grupās ir daudz dzīves, spēka un enerģijas, kas izpaužas dažādos
veidos. Daži izdara daudz, citi beidz ar iekšējām nesaskaņām, un daži
nekad netiek pie rīcības, kaut gan priekšnosacījumi tam ir.

Attiecības un konflikti
Attiecības ir divu atsevišķu cilvēku starpā. Grupā, kurā pieci cilvēki, ir
10 attiecības, un grupā ar 10 dalībniekiem ir 45 attiecības.
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Veidojoties grupai, attiecības rodas starp katriem diviem indivīdiem.
Tas var būt pilnīgs biedrošanās, naida, mīlestības, vēsuma un
uzticēšanās kokteilis – mīnu lauks. Bet iespējama arī vide, kas attīsta
milzīgu gribasspēku.
Konfliktu, sarežģījumu un nevienprātības rašanās iemesls ir atkarīgs
no tiem spēka laukiem un dinamikas, un pat dinamīta, ko rada kopīgās
attiecības.
Citi ierasti konflikti rodas, ja ir:

Konfliktu iemesls

- dažādi personības tipi,
- dažādas pamatvērtības,
- neskaidri mērķi vai vadlīnijas,
- dažādas intereses,
- izpratnes trūkums,
- informācijas trūkums,
- pārpratumi.

Grupas lielums
Jo lielāka grupa, jo sarežģītāka kļūst sadarbība un komunikācija. Ir
zināms arī, ka lielajās grupās vairāk ir pasīvo, kluso un viņi nokļūst
ārpus, piemēram, sanāksmēm un sapulcēm. Darbu var paralizēt
organizatoriski iemesli, un tas prasa laiku, lai nonāktu galā. Taču lielā
grupā ir daudz ideju, domu un ierosinājumu.
Maza vai liela grupa?

Mazās grupas risks ir ierobežojumi attiecībā uz kopīgām zināšanām un
pieredzi. Pārāk maz dalībnieku nedod arī pietiekami lielu diskusiju
lauku un pieredzes apmaiņu.
Pētījumi rāda, ka grupas dinamikai ideāli ir 3–8 cilvēki. Ja ir vairāk
cilvēku, tad parasti veidojas 3–4 cilvēku apakšgrupas.

Grupas veidošana
Lai komanda darbotos labi, pieredze rāda, ka bez kompetences,
izpratnes un pieredzes izplatīšanas tiek dota priekšroka dažādām
funkcijām jeb dažādu lomu spēlei. Jābūt četrām pamatlomām:
izpildītājam, kārtības uzturētājam, kopā saturētājam un
jaunizgudrotājam.
Raksturojums

Izpildītājs

Kārtības uzturētājs

Kopā saturētājs

Jaunizgudrotājs
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Labi sanāk

Negatīvās iezīmes

Izlēmīgs

Izpildīt

Nepacietīgs

Mērķtiecīgs

Paveikt

Aizņemts

Virzīts uz panākumiem

Veicināt

Autoratīvs

Enerģisks

Realizēt

Nemierīgs

Virzošs

Dabūt gatavu

Nepieciešams statuss

Organizēts

Vadīt

Pedantisks

Analītisks

Administrēt

Pārlieku rūpīgs

Kārtīgs

Saglabāt

Pārmaiņām nevēlīgs

Prasmīgs

Nodrošināt

Vilcinās

Rūpīgs

Uzturēt pie dzīvības

Pārlieku kritisks

Sociāls

Noorganizēt

Neizlēmīgs

Aprūpējošs

Integrēt

Pārlieku personīgs

Uzmundrinošs

Apvienot

Bail no konfliktiem

Devīgs

Veidot kompromisus

Grib apmierināt visus

Patīkams

Iekļaut

Radošs

Attīstīt

Nereālistisks

Izdomas pilns

Izmainīt

Sapņotājs

Intuitīvs

Domāt citādāk

Nesavaldīgs

Idejām bagāts

Radīt

Neloģisks

Atjautīgs

Izveidot

Vadība- komandas darbs
Protams, neviens cilvēks nav veidots pēc viena vai otra tipa. Visiem ir
dažādas citas raksturojumu pazīmes, tikai dažādos apmēros. Bet
parasti viens no variantiem dominē.
Izvēlies plašu repertuāru

Ja ir tikai „kopā saturētājs”, tas var būt postoši. Tad būs tikai sitieni uz
pleca, uzmudrinājumi un stimulējoši uzsaucieni. Un, dominējot „
kārtības uzturētājam”, ir milzīga kārtība, lēmumi, kas seko, grūtību
pārvarēšana un pārspīlēta kārtības uzturēšana.
„Jaunizgudrotāja” tips būtu radošs, izdomas bagāts un nepārtraukti
pieprasītu pārmaiņas. „ Izpildītājs” maniakāli dzītu lietas uz priekšu un
liktu tām darboties. Viss skrietu ātrāk pat tad, ja tas nestu nepareizajā
virzienā.
Slikti strādājoša komanda un daudz neveiksmju bieži saistītas ar
indivīdu pārlieku lielo līdzību citam ar citu. Visi varbūt ir bijuši
prasmīgi un izveicīgi, bet, iespējams, saturs bijis par šauru. Kur visu
uzskati vienādi, netiek īpaši daudz domāts.
Taču ir tā, ka katram raksturam patīk būt kopā ar tiem, kam ir tāda
paša nostāja. Piemēram, kārtības uzturētājs izbauda kopā būšanu ar
citu kārtības uzturētāju. Tiek izbaudīta atskaišu rakstīšana, noteikumu
sagatavošana un darba strukturizēšana. Harmonija tiek iztraucēta, ja
nāk klāt jaunizgudrotājs ar savām idejām, vīzijām un jauno domāšanu,
gāž riņķī iesakņojušos plānus un rutīnu. Izpildītājs izjauc vienprātību,
neliekoties ne zinis par norādēm un statūtiem, jo svarīgākais ir, lai viss
tiek uzsākts un darbotos.
Treneru komandā ar dažādu kompetenci un raksturiem ir sastopami jau
ieviesušies konflikti un atšķirības viedokļos. Bet tā ir cena, kas
jāmaksā, lai iegūtu plašākas zināšanas un prasmes.

Interese un nodošanās
darbības idejas vārdā

Eksistence nav tik viegla, ir neierobežotas iespējas tikt pie izpildītāja,
kārtības uzturētāja, kopā saturētāja un jaunizgudrotāja, kurus vienkārši
var pārvietot no vienas komandas uz otru.
Cilvēku iesaistīšanās nav spējas būt prasmīgam administratoram vai
veicinātājam, bet gan interese un nodošanās darbības idejas vārdā.
Ir diezgan ierasts, ka komandas veidojumam ne vienmēr piemīt tas
plašums un ievirze, kas būtu vēlamā.
Taču ir svarīgi, ka komandā cilvēki to apzinās. Laba sapratne ilgākā
laikā visbiežāk noved pie tā, ka visas lomas tiek spēlētas. Piemēram,
kārtības uzturētājs tādā gadījumā mēģina būt nedaudz jaunizgudrotājs,
kopā saturētājs un izpildītājs.
Vērīgi grupas dalībnieki ar labām analītiskām spējām un situācijas
izjūtu visbiežāk pamana, ja kāda no lomām netiek spēlēta. Tādā
gadījumā viņi aizpilda šo tukšumu vai arī paralēli spēlē savu mīļāko
lomu.

Grupas attīstības līmeņi
Komandas izveidošana
prasa laiku

Jaunizveidotā grupa no sākuma nedarbojas kā saspēlējies orķestris, lai
arī katram spēlētājam ir nepieciešamā kompetence. Pat tiem, kam ir
ilga darbošanās pieredze dažādās grupās, jāpiedalās grupas izaugsmē
un attīstībā no cilvēku savākšanas līdz komandas izveidei.
Šā ceļojuma gaitā viss nebūs rožu sārtumā un ar pozitīvu domu,
labvēlību un entuziasmu. Reizēm būs apgrūtinoši, nepatīkami un
nomācoši. Komandas dzīves cikls var tikt iedalīts piecos attīstības
līmeņos.
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efektīvs un pozitīvs gars

1

4
3

5

2
laiks

1. līmenis

Neskaidrība un
nedrošība

Pirmo fāzi raksturo nedrošība. Cilvēki cits citu vēl nav iepazinuši.
Neskaidrība var dot padomus par to, kādi patiesībā ir mērķi, virzība
un uzdevumi. Nedrošība dod padomus par spēles noteikumiem,
normām un lomām. Dalībnieki ir uzmanīgi, ieņemot pozīciju,
izaicinot vai provocējot. Komunikācija ir virspusīga un virzās
nedroši. Dalībnieki ir pieklājīgi, draudzīgi un smalkjūtīgi. Viņi
tiecas, lai pieņemtu kā personas.
2. līmenis
Nākamajā līmenī dalībnieki ir iepazinuši cits citu. Tagad sākas
dažādību atklāšana personībās, attieksmē un uztverē. Rodas viedokļu
atšķirības. Tiek „nopirkti” savi darbības lauki. Dalībnieki runā brīvāk
un uzsver savu viedokli un pozīciju. Dienas kārtībā ienāk konflikti,
konkurence, pretinieki un cīņa par varu.

Viedokļu atšķirības un
dažādības

3. līmenis

Attīstās komandas
sajūta

Kad gaiss ir tīrs, kad viss ir izrunāts, kad kārtis ir izliktas galdā un kad
dalībnieki ir izveidojuši un vienojušies par virzību, normām,
noteikumiem un lomām, kā arī identificējuši cits cita raksturu un
kompetenci, grupas dalībnieki pietuvojas cits citam. Attīstās komandas
gars. Pieaug vēlme pēc sadarbības un solidaritātes. Uz pusēm tiek
sadalīti darba uzdevumi un pienākumi.
4. līmenis

Efektivitāte, precīza
darbība un tiekšanās
uz priekšu

Ir izveidota platforma. Dalībnieki klausās, rod risinājumus un tiecas
pēc tā paša mērķa. Komanda ir attīstījusies. Dalībnieki ir kļuvuši par
vienību un spēj efektīvi sadarboties un paveikt lietas. Var iestāties
„precīzās darbības” stāvoklis. „Precīzā darbība”, kas tiek aprakstīta
šādi, ir „pilnīga koncentrēšanās, kam seko laimes un tiekšanās uz
nākotni sajūta”. Grupa strādā gan iekšēji, gan ārēji. Visi izmanto cits
cita īpašības un resursus. Grupa darbojas ar panākumiem.
5. līmenis
Visam ir savas beigas. Sākas jauns darbības gads. Tiek pamainīti
cilvēki. Panākumiem bagāta grupa diez vai sadalās. Interesanti un
aizraujoši darba uzdevumi netiek pamesti, drīzāk sociālo kopību saites
kļūst ciešākas.

Solis atpakaļ un
stagnācija

Pat ja darbs nav pabeigts, grupa šajā fāzē var pazaudēt savu ātrumu un
vitalitāti. Daži atpakaļkritiena un stagnācijas simptomi ir:
- Kad vairāk tiek runāts par to, kas ir paveikts, nevis kas tiks

paveikts;
- Kad rodas neveiksmes, visa vaina tiek uzvelta ārējiem faktoriem;
- Kad samazinās interese un entuziasms;
- Kad tu regulāri žēlojies;
- Kad vairs netiek runāts ar cilvēkiem, bet gan par cilvēkiem.
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Šā ceļojuma laikā var gadīties, ka treneru komanda pārformējas, ja
grupu pamet kāds dalībnieks vai pievienojas kāda jauna persona. Tādā
gadījumā komandas veidošana patiesībā sākas no sākuma. Jāprecizē
lomas, jāiezīmē darbības lauki un jāsadala darba pienākumi.

Jaunā grupa
Kā jau iepriekš tika aprakstīts, jaunizveidoto grupu raksturo zināma
daļa nedrošības un nogaidīšana. Uzņemties smagu darbu un uzreiz
atrasties apgrūtinošā situācijā, kad ir jāpieņem lēmumi, tas var beigties
nelāgi.
Ir ideāli, ja var veltīt laiku ne tikai vienu reizi, bet vairākām aktivitātēm
un uzdevumiem, kas nav tieši saistīti ar grupas pienākumiem.
Iepazīstiet cits citu

Šeit mērķis ir, lai cilvēki pietuvotos cits citam, ļautu sevi parādīt un
nedaudz atvērtu personības „slepenos failus”, kas piemīt mums
visiem.
Laba sadarbība rodas tad, ja visi komandā ir informēti par cits cita
atšķirībām, ja ir zināšanas citam par citu un sapratne par to, kā grupai
jādarbojas.
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Panākumu
faktori

Foto: Keith Samuelson

Smags darbs

Kāpēc dažiem orientēšanās klubiem izdodas piesaistīt daudz bērnu
jauniesācēju grupā, bet pie citiem tikai retais ierodas? Kāpēc daļā
orientēšanās klubu jaunieši nepārtraukti pāriet uz citiem klubiem?
Kāpēc daļa orientēšanās klubu veiksmīgi patur un izaudzina savus
jauniešus līdz junioru un elites vecumam? Šie ir jautājumi, ko noteikti
daudzi orientēšanās treneri gadu gaitā ir sev uzdevuši, skatoties
nedaudz šķību un skaudīgu skatienu uz kaimiņu klubiem. Uz šiem
jautājumiem atbilde ir skaidra un pašsaprotama – smags darbs! Bet,
protams, aiz atbildes slēpjas daudz un dažādu domu, plānu un darbību.
Šeit tālāk ir aprakstīti tie kopsaucēji, kas ir vienādi veiksmīgām
biedrībām, un daži aktivitāšu piemēri.
Trīs puzles gabaliņi
Visās organizācijās, vienalga, vai tas attiecas uz iesācēju kursu vai
elites sportistiem, aktivitātes un programmas jāveido no trīs lietām.
Centrālā – galvenā – darbība ir viss, kas attiecas uz treniņiem un
sacensībām. Bet, lai attīstītos un kļūtu labāks, nepietiek tikai ar to. Ir arī
jāiegūst zināšanas, svaigas idejas un reizēm arī jāmaina sava attieksme
un izturēšanās. Lai sajustu harmoniju, nepieciešams tāds gandarījums
kā prieks, kopība un patika. Vajadzīgas dažāda veida blakus
aktivitātes.
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Laba un nopietna darbība tiek balstīta uz visām trim daļām. Starp tām
nav nekādas starpsienas, bet tās iestiepjas cita citā. Treniņi var būt
plānoti tā, lai tie radītu prieku, smieklus un ir jautri, saglabājot
treniņefektu. Kombināciju un variantu ir daudz, bet svarīgākais ir, lai te
piedalītos visas daļas. Jautājums, ko saistībā ar darbības plānošanu
vajadzētu sev pajautāt, ir: „Vai biedrības darbībā ir pārstāvēti visi
„puzles gabaliņi”?”
- Treniņi, sacensības,
- Izglītība, tālākizglītība un attīstība,
- Prieks, kopība un patika.

Izglītība
Trīs puzles gabaliņi

Treniņi un
sacensības

un

Prieks, kopība un
patika

attīstība

Sešas svarīgas lietas
Bez iepriekš minētajām trim daļām, kas ir pamatā, turpmākās
darbības gaitā vajadzētu tiekties pēc vēl sešām svarīgām lietām:

- Kompānija,
- Tikšanās vieta,

Sešas svarīgas lietas

- Programma,
- Vilinājumi,
- Vadītājs,
- Uzdevums visiem.

Kompānija

Kompānija ir ļoti nozīmīga rakstura attīstībai un komandas gara
radīšanai ar „Juhū-sajūtu” no grupas indivīdiem. Vairāku biedrību
kopsaucējs veiksmīgai komandu darbībai ir, ka komandas izjūta ir liela.
Uzvedība un norma būt kā draugiem kļūst par galveno vērtējumu. Ir
svarīgi, ka kopā būšana kļūst par ieradumu un tā ir grupa, ar ko tu
identificē sevi. Jauniešiem un junioriem var rasties ideja izveidot klubu
klubā, tīņu kompāniju, lai radītu komandas garu. Ir jābūt tādiem
cilvēkiem, kas trenējas smagi, un tādiem, kam nav tikpat lielu ambīciju
sacensībās. Protams, ir jāpiedalās kluba piedāvātajos treniņos,
sacensībās un citās aktivitātēs. Sacensībās tu skrien tajā pašā sporta
kostīmā kā citi kluba biedri. Tas nepieciešams, lai lielākā perspektīvā
veidotos identitāte.
Satikšanās vieta ir nepieciešama, lai būtu vajadzība atrasties kopā.
Daudziem orientēšanās klubiem ir jaukas kluba mājas, kur risinās liela
daļa darbības. Vairumam klubu ir viena diena nedēļā, kad treniņš
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Satikšanās vieta

Programma

Ēsmas

sākas no kluba mājas. Tā ir diena, kad treniņu apmeklē vairākums
kluba biedru. Un tas ir labi dažādos veidos. Ir zināms, ka daudzi nāk uz
treniņu tieši šajā dienā, tā var izmantot gadījumu, lai informētu un
vadītu aktivitātes. Daudziem klubiem tieši šajā dienā ir kopīga kafija,
zupa vai arī kādas citas sociālas aktivitātes. Kluba māja tiek arī bieži
izmantota dalībnieku sapulcēm, mācību pulciņiem un ballītēm. Arī šīs
ir svarīgas aktivitātes, lai kluba dalībniekos radītu vienotību un
komandas garu. Kluba māja var darboties arī kā satikšanās vieta, lai
varētu parunāties, paklausīties CD, padzertu kafiju un satiktos bez
jebkādiem noteikumiem piedalīties kādā īpašā aktivitātē.
Ir ļoti svarīgi, ka orientēšanās kluba programma parāda visas dažādās
aktivitātes. No tā izriet, kad un kur notiek treniņi, sacensības, kluba
čempionāts, sapulces un citi pasākumi. Programmā arī vajadzētu
iekļaut, kā dalībniekiem jāsagatavojas, vai ir nepieciešams īpašs
aprīkojums, lai varētu piedalīties. Protams, svarīgs ir arī programmas
saturs. Tam jābūt aizraujošam, saistošam un dažādam, lai piesaistītu
pēc iespējas vairāk cilvēku. Ir svarīgi, ka informācija ir regulāra un
skaidra. Ir daudz dažādu informēšanas veidu, un labi ir tos izmantot.
Mūsdienās orientēšanās klubi izmanto galvenokārt kluba avīzi,
mēneša izdevumu, sludinājumus dienas avīzēs, telefona atbildētāju,
ziņojumu tāfeli kluba mājā un internetu. Katru ar savām
priekšrocībām. Ir svarīgi pieminēt arī to, kur var atrast informāciju par
kluba darbību.
Ceturtā svarīgā aktivitāte ir vilinājumi jeb dažādi veidi, lai piespiestu,
stimulētu un iedvesmotu piedalīties sacensībās, treniņos, mācību
pulciņos un citās kluba aktivitātēs. Svarīgākā, iespējams, ir paša
cilvēka kā orientierista attīstība. Labi funkcionējoša kluba darbība un
laba programma arī ir nozīmīgs vilinājums. Taču ir svarīgi, ka ir
pieejamas arī citas aktivitātes un notikumi, pēc kuriem ilgoties. Viens
no ievērības cienīgiem vilinājumiem Zviedrijā ir Tiomila, kas ir
vairākos veidos unikālas sacensības. Gadu gaitā Tiomila ir
piesaistījusi daudz orientieristu ierasties tumšos un aukstos ziemas
vakaros tikai tāpēc, ka katrs grib piedalīties un cīnīties par vietu
pirmajā komandā. Kas vēl var piesaistīt, tās būs nometnes un ceļojumi
uz citām valsts daļām vai arī uz citām valstīm. Runājot par treniņiem,
kā vilinājums var būt citu veidu un modeļu treniņi. Kausi, punktu
vākšanas sacensības un dažādu veidu stafetes bieži piesaista daudz
dalībnieku.

Vadītājs

Foto: Keith Samuleson
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Vadītājs ir nepārprotami svarīgs. Viņš
ir nozīmīgs organizācijas darbībā.
Vadītājam parasti ir daudz un dažādu
lomu. Viņam jābūt instruktoram,
atbalstītājam, mierinā – tājam,
uzmundrinātājam, organiza – toram,
šoferim un vēl daudz kam citam.
Vienam cilvēkam nepiemīt viss. Tikai
kopā kļūstam stipri un izveidojam
spēcīgu organizāciju. Laba komanda ir
priekšnosacījums veiksmīgai darbībai.
Vadītājs un komanda tiek arī apskatīta
nodaļā „Vadība – komandas darbs”.
Sestā, t. i., pēdējā, svarīgā lieta ir
uzdevums visiem. Bieži tiek dzirdēts
viedoklis, ka indivīdus, kas atrodas
sportista karjeras aktīvajā posmā,
nevajadzētu traucēt vai apgrūtināt ar
dažādu veidu uzdevumiem. Tas ir
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tāpēc, lai viņi ar sirdi varētu nodoties treniņiem un sacensībām. Bet vai
tā ir pareiza nostāja? Lai arī kā, arī aktīvie dalībnieki ir biedrībā, kurā
iesaista cilvēkus un iegulda darbu. Darba nasta ir jāsadala. Katram
jāpieliek sava roka. Pastāv risks, ka vadītājs tādā gadījumā „uzklās” un
„pasniegs” arvien biežāk. Laika gaitā var attīstīties „ko es varu gūt no
citiem?” tā vietā, lai būtu „ko es varu dot citiem?”. Viens veids, kā to
realizēt, – katram ir kāda veida uzdevums. Piedaloties kluba ikdienas
darbībā, palielinās izpratne par to un iesaistīšanās. Bet, protams, tam
jānotiek atbilstošos apjomos un proporcijās. Sākumā var uzņemties
atbildību par kafijas pauzi, vakara mācību pulciņu, ieradušos
dalībnieku atzīmēšanu vietējā organizācijā vai iesildīšanos. Nākamajā
līmenī, iespējams, var jau vadīt treniņus. Aktīviem elites sportistiem
noteikti ir daudz kas ieteicams jaunākiem, piemēram, skrienot mežā
aiz muguras un dodot padomus par treniņiem un sacensībām. Agrāk
vai vēlāk visi izdara svarīgu ceļa izvēli. Vai izvēlēties turpināt karjeru
elitē vai arī būs kāda cita alternatīva? Cik bieži kā saistoša iespēja tiek
piedāvāta vadītāja karjera? Ļaujies, lai vadītāja karjera iekļaujas arī
sportista jomā tā, lai tā nebūtu otršķirīga izvēle. Tas, vai visiem ir liels
vai mazs uzdevums, bieži diezgan ātri veicina tādas parādības kā:
- Labāks komandas gars;
- Pielielinās kluba sajūta;
- Lielāka iesaistīšanās;
- Rodas vairāk ieinteresētības;
- Mazāk aizgājušo dalībnieku.

Mums šķiet, ka ir pašsaprotami trenēt jauniešus vadībā paralēli ar
orientēšanās treniņiem. Skološana vadībā būs nozīmīga personības
attīstībā.




Vai visas šīs svarīgās lietas ir sastopamas kluba darbībā?
Ko mēs darām, lai aizpildītu iespējamos robus?

Panākumu faktori
Zviedrijas Orientēšanās federācija pēdējos gadus ir strādājusi pie tā,
lai pietuvoties valsts orientēšanās klubiem. Pēdējos trijos gados visā
valstī ir norisinājušās tikšanās ar bērnu un jauniešu organizācijām. Sāk
veidoties diezgan skaidri, kādi ir kopīgie faktori, lai biedrība būtu
veiksmīga. Tie ir veidojušies no kontakta ar jauniešu treneriem, bet
mums šķiet, ka tas attiecas uz orientēšanās kluba kopīgo darbību,
neņemot vērā to, kāda ir kluba virzība, tātad tas attiecas arī uz klubiem,
kur gatavo profesionālus sportistus.

Vīzijas un mērķi

Vadītājs

Pirmais kopīgais faktors ir pārdomāta un tālredzīga kluba darbības
plānošana. Tiek noteiktas atsevišķas lietas klubā, kuras ir svarīgākās,
un tām tiek virzīti resursi. Plānošana attiecas uz ilgāku laika periodu,
ne tikai uz tuvāko gadu. Veiksmīgiem klubiem parasti ir vīzijas un
mērķi – kaut kas, pie kā strādā, tas attiecas uz 4–5 gadu tuvu nākotni.
Arī budžetā nosakot prioritāti. Prioritēšana ne vienmēr nozīmē daudz
naudas, bet gan svarīgās darbības, kas ir nepieciešamas.
Protams, svarīgi, ka ir pieejams vadītājs. Vairākos veiksmīgos
orientēšanās klubos, galvenokārt lielajos, ir iesaistīti daudz vadītāju.
Katrs ir atbildīgs par nelielu un skaidri noteiktu darbības daļu. Turklāt
ir arī dažas kluba dvēseles, kas iesaistītas it visā un kas to satur kopā.
219

Panākumu faktori
Nozīmīgi, ka, runājot par drošības radīšanu jaunākajiem kluba
dalībniekiem, ir noteikta satikšanās vieta, kluba māja vai kādas
vietējās telpas. Regulāras aktivitātes kluba mājā bieži nozīmē, ka
ieradīsies daudz dalībnieku, un tādā veidā vieglāk ir satikties, izplatīt
informāciju, nesasaucot dalībnieku sapulci, kas reizēm var būt slikti
apmeklēta.

Zinātkāre

Pārmaiņas

Sadarbība

Veiksmīgie klubi parasti ir arī zināšanu alkstoši un zinātkāri. Viņi
rūpējas gan par kluba darbības, gan vadītāju attīstību. Vadītāji/ treneri
bieži tiek sūtīti uz kursiem, izglītojas mācību pulciņos un seko līdzi, lai
klubs tiktu pārstāvēts dažādu veidu sanāksmēs un satikšanās, kas tiek
organizētas attiecīgajā rajonā. Viņiem nav bail apstrīdēt kluba darbību
un laiku pa laikam mainīt virzību.
Darbība šajās biedrībās parasti ir mainīga un rit visu gadu, un tā
attiecas uz visiem dalībniekiem, pat visjaunākajiem. Gada plāns bez
treniņiem un sacensībām ietver arī citu veidu aktivitātes, kas
galvenokārt saistās ar prieku, kopību un patiku. Svarīgi, ka darbība
visu gadu attiecas uz visām grupām klubā, arī visjaunākajām. Protams,
ir jāļauj un jāmudina jauniešus nodarboties arī ar citām brīvā laika
aktivitātēm, bet, ja viņi vēlas, aktivitātēm orientēšanās klubā jābūt
pieejamām visu gadu.
Vēl viens papildu faktors ir sadarbība ar citiem klubiem. Tas nozīmē,
ka būs vairāk sportistu, kas skries distances, kas ir izplānotas vai ka
klubi savā starpā mainās pieredzē. Tādā veidā var arī labāk izmantot
ekonomiskos resursus un vadītājus. Sadarbība var notikt vairākos
veidos – pat liels klubs ar mazo var atrast veidu, kā sastrādāties.
Tam, ko mēs agrāk aprakstījām kā „ trīs puzles gabaliņi” un „sešas
svarīgas lietas”, jāparādās kluba darbībā. Tie visi kopā nozīmē
panākumus. Ja darbības plānošanā tiek ņemti vērā puzles gabaliņi un
šīs svarīgās sešas lietas, tad tiek iekļauts arī vairums panākumu
faktoru.
Lai gūtu panākumus, ņem vērā, ka:
- Vajadzīga laba plānošana;
- Plāno ilglaicīgi;
- Strādā pie skaidriem mērķiem;
- Iesaista daudz vadītāju;
- Dod skaidrus un noteiktus uzdevumus;
- Esi zinātkārs;
- Nepieciešama mainīga darbība visu gadu;
- Sadarbojies ar citiem klubiem un organizācijām;
- Iekļauj kluba darbībā visus trīs puzles gabalus.

- Kas tavai organizācijai ir panākumi?
- Ko organizācija dara, lai rūpētos par attīstību un būtu

zinātkāri?
- Vai šie faktori sakrīt ar organizācijas viedokli par to, kuri

faktori ir svarīgi panākumu gūšanai?
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Orientēšanās klubu sadarbība
Jau nedaudz pieskārāmies tēmai, cik svarīga ir sadarbība starp
dažādām biedrībām un organizācijām. „Viens nozīmē stiprs” ir veca
paruna, ko lieto šad un tad. Tomēr vajadzētu padomāt, cik derīga ir šī
paruna. Biedrībām, kuru darbība ir veiksmīga, tieši sadarbība ar citām
biedrībām ir svarīgs līdzeklis. Sadarbība var risināties daudz un
dažādos veidos. Četri klubi Nīčepingas rajonā – Trosabygdens OK, OK
Hällen, Nyköpings OK un OK Måsen – jau vairākus gadus sadarbojas
ar vietējo orientēšanās vidusskolu. Gandrīz visi jaunieši, kas aktīvi
startē sacensībās, piedalās arī klubu darbībā. Ja ir runa par sadarbību
treniņos, tad tā jauniešiem klubu starpā arī notiek.

Satikt valsts izlasi

Vesterjētlandē jauniešiem ir līdzīga sadarbība starp IF Hagen,
Hjobygdens OK un Tibro AIK. Kad bija izdevība, uz tikšanos tika
ielūgta izlases sportiste Marlēne Jansone (Marlen Jansson), lai
jauniešiem pastāstītu par savu elites karjeru. Sportistiem bija arī
iespēja trenēties kopā ar Marlēni. Zviedrijā ir atrodami vairāki piemēri
veiksmīgai sadarbībai orientēšanās klubu starpā.

Izmanto resursus

Iegūt var daudz, sadarbojoties šādā veidā. Kādi līdzekļi tiek tērēti, lai
katru nedēļu izplānotu distanci, izliktu lukturus, iezīmētu distances un
atkal savāktu lukturus. Protams, tas būtu atvieglojums, ja būtu jādara
tikai katru otro vai trešo nedēļu. Turklāt, ja tiek ielūgts lektors, kas
prasa atlīdzību par savu pakalpojumu, tad var ietaupīt naudu. Lieliem
orientēšanās klubiem ar daudz līdzekļiem ir arī liela atbildība pieskatīt
mazus klubus ar mazāk resursiem, lai tie izdzīvotu un varētu nozīmīgi
darboties. Šajā gadījumā palīdz sadarbība. Vajag rūpēties, lai
orientēšanās būtu pieejama daudz un dažādās valsts vietās, cik
iespējams. Ja mazākie klubi netiek saudzēti, pastāv risks, ka tie
pamazām beigs savu darbību. Ja pazūd kāds no orientēšanās klubiem,
tad parasti šis rajons paliek bez orientēšanās.
- Vai tavs klubs sadarbojas ar citiem orientēšanās klubiem?
- Vai ir kādi citi klubi, ar ko sadarboties?
- Ko var nozīmēt šāda sadarbība?
- Vai eksistē biedrības un organizācijas ārpus orientēšanās

kustības, ar kurām jūs varētu sadarboties?

Junioru gadi – bēgšanas periods
Daudz treneru un vadītāju valstī vairākkārt ir prātojuši, kāpēc ir tik
grūti paturēt jauniešus un juniorus klubā. Bieži gadās, ka
visdaudzsološākais un dedzīgākais jaunietis vidusskolas un
augstskolas laikā palēnām, bet pārliecinoši sāk slīdēt prom no kluba un
orientēšanās sporta. No kā tas ir atkarīgs? Padomāsim, kas šajā periodā
notiek cilvēka dzīvē.

Izvākties no mājām

16 gadu vecumā tiek uzsāktas mācības vidusskolā. Dažiem no
jauniešiem tas nozīmē, ka pirmo reizi notiek aiziešana no mājām.
Vienai daļai tā ir orientēšanās vidusskola un citiem – tāpēc ka savā
rajonā nav vidusskolas – kāda cita. Pārvākšanās, neņemot vērā
aiziešanu prom no ģimenes, nozīmē, ka tiek satikts daudz jaunu cilvēku
ar citu pieredzi un vērībām. Šis laiks turpinās vēl pēc vidusskolas, kad
tiek meklēti jauni ceļi un notiek iestāšanās augstskolā. Un atkal jauni
cilvēki, un, protams, tie ietekmē. Tas tāpēc nav nemaz tik jocīgi, ka
interese par orientēšanos mainās un reizēm pazūd pavisam. Ja mēs
turpinātu dažus gadus uz priekšu – tad tiek veidota ģimene, uzsāktas
darba gaitas, atrasta dzīvesvieta, īsāk sakot, notiek iejušanās
sabiedrībā.
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Šeit stāstīts par desmit gadu ilgu periodu, un, iespējams, tas ir laiks, kad
cilvēka dzīvē ir visvairāk notikumu. Šā perioda sākums ir arī laiks, kad
cilvēks beidz savu attīstību gan fiziski, gan psihiski. Tāpēc varbūt nav
nemaz tik dīvaini, ka interese par orientēšanos mainās. Šajā periodā
īpaši svarīgi ir saglabāt kontaktu un turpināt rūpēties par sportistu.

Saglabā kontaktu

Gluži vienkārši parādīt – lai vai kas arī notiktu, tu esi svarīgs
orientēšanās klubam, esi laipni gaidīts atpakaļ, kad vien vēlies!
Orientēšanās klubs OK Skogshjortrarna no Alingsosas tam ir radis
risinājumu. Alingsosa ir rajons bez augstākās izglītības iespējām,
tāpēc vairākums jauniešu agrāk vai vēlāk ir spiesti pamest šo vietu. Lai
saglabātu kontaktu ar tiem, kas dzīvo citos rajonos, ir izveidota īpaša
informatīvā avīze. Tajā nav tik daudz informācijas par to, kur un kad
notiek treniņš. Tā vietā tur ir iekļauta informācija par to, kas notiek
klubā, turklāt ir arī zināma daļa tenku. Izdevuma mērķis ir informēt tos,
kas dzīvo citos rajonos, lai viņi zina, kas notiek klubā un nebūtu neziņā,
kad kluba mājā notiek tenkas.
· Vai atpazīsti problēmas? Kāda ir tava pieredze?
· Ko dara tavs klubs, lai paturētu jauniešus un juniorus?
· Kādi svarīgi faktori jāievēro, lai spētu sagabāt jauniešus un

juniorus?

Organizēšana un mērķi iet roku rokā
Lai kāda biedrība izdzīvotu un darbotos veiksmīgi, tai nepārtraukti
jāattīstās. Biedrības organizācija ar tās valdi, komitejām un darba
grupām un galvenokārt dalībniekiem ir tie resursi, neskaitot
ekonomiju, ar kuriem var strādāt. Kā tiek izmantoti šie resursi?

Izmanto resursus

Prioritē

Resursu izmantošana vienmēr jāsaskaņo ar biedrības mērķiem un
vīzijām. Tāpēc ir svarīgi, lai biedrības mērķi ir skaidri un lai visi zina
tos un cenšas sasniegt. Savukārt vīzijām nav jābūt tik skaidrām. Jo
skaidrāki mērķi, jo vieglāk precizēt, kas nepieciešams, lai tie tiktu
sasniegti. Šajā darba procesā biedrība vienmēr saskarsies ar prioritātes
problēmām, un dažādas darbības tiks noliktas cita pret citu. Taču
svarīguma noteikšana ir nozīmīga. Ja biedrība gribēs realizēt visu,
darbība būs diezgan neefektīva. Savukārt, ja tā izlemj ieguldīt,
piemēram, jauniešos un junioros, tad visi resursi – gan ekonomiskie,
gan citi, kas biedrībai ir, – jānovirza viņiem.
Ir svarīgi, lai biedrībā šie jautājumi tiek kārtīgi izrunāti. Visiem kluba
biedriem jāatbalsta darbības plāns. To vajag ne tikai prezentēt un
pārrunāt gada sanāksmē, bet arī regulāri attīstīt. Viena no veiksmes
atslēgām ir vienmēr pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar biedrības
mērķiem, vīzijām, darba veidiem un darbībām. Tas, kas dara tieši tāpat
gadu no gada, vienmēr iebrauks tajās pašās sliedēs. Savukārt tie, kas
regulāri apšauba un izmēģina savu darbību no jauna, atradīs labākus
ceļus, pa kuriem iet, un saistošākus mērķus, ko sasniegt.
· Ko tu vēlies, lai notiek tavā biedrībā?
· Kādi ir biedrības kopīgie mērķi?
· Vai biedrības organizācija ir saskaņota tās mērķiem, darba

uzdevumiem un vadītāju priekšnosacījumiem?
· Kā lai biedrība sasniedz savus mērķus?
· Kā biedrība iegūst zināšanas par savas nākotnes darbību?
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Atbildība un darbs vairākiem cilvēkiem
Orientēšanās ir daudzpusīgs sporta veids, kam nepieciešams daudz un
dažāda veida vadītāju un funkcionāru. Tajā pašā laikā vairākums
vadītāju ir arī aktīvi sacensību vai brīva laika orientieristi. Un ir jau arī
tā, ka orientēšanās ir brīvā laika aktivitāte, tātad darbībai ir pieejams
ierobežots laiks. Tāpēc ir ieteicams, ka pēc iespējas vairāk cilvēkiem
sadala pienākumus vai katrs saņem konkrētu uzdevumu.

Uzdevums visiem

Ir svarīgi, ka jaunie kluba biedri ātri saņem kādu uzdevumu un ilgākam
laikam kādu vadības uzdevumu. Daudziem tas var būt svarīgi, lai justu
dalību klubā. Tas veicina iesaistīšanos. Ja kaut kas jāvada, tad šis
uzdevums orientēšanās kustībā sniedz stimula sajūtu, un tādā veidā
panākam, ka dalībnieki iesaistās kluba darbībā.
Piedalīties vadībā nenozīmē, ka daļa dara arvien vairāk, bet gan vairāk
dalībniekiem tiek piedāvāts līdzēt ar plānotiem uzdevumiem. Vadītāju
piesaisti īpaši vajadzētu dot sieviešu, jauniešu un pensionāru grupām,
jo tām ir zināšanas un resursi, kas ir svarīgi orientēšanās nākotnei.
Vadības pienākumu uzticēšana nav svarīga tikai orientēšanās
turpmākai izdzīvošanai, bet sniedz arī šim vadītājam iespēju attīstīties,
iesaistīties vairāk un gūt jaunas zināšans. Arvien vairāk darbojoties,
pieaug arī atbildība, ko katrs uzņemas.
· Cik daudz vadītāju ir tavā biedrībā?
· Cik daudz vadītājiem ir nepieciešams tavs klubs?
· Cik ilgi tagadējiem vadītājiem ir bijuši savi pienākumi?
· Kā tava biedrība piesaista darbam jaunus vadītājus?
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Mācību
plāns

Mācību pulciņš – lielisks veids, kā apspēlēt
idejas un atrisināt problēmas
„Kas meklē, tas atrod” – saka labi zināma paruna. Viens no
svarīgākajiem pamatiem pozitīvai attīstībai ir būt izglītotam un
zinātkāram. Attīstība ir tiekšanās pēc kaut kā labāka. Runājot par
sportu, šī tiekšanās vispirms zīmējas uz atsevišķu sportistu vai
komandu, un attīstības mērķis ir gandrīz tikai medaļas un izcilas vietas
dažādos čempionātos. Kluba čempions, valsts čempions vai varbūt
pasaules čempions? Tas prasa attīstību un to, ka sportists atrodas soli
priekšā saviem konkurentiem. Lai kāds sportists spētu sasniegt savus
mērķus, nepieciešams, lai apkārtējā vide, draugi un paziņas, treneri,
vadītāji un biedrība strādā pie tā paša mērķa un virziena.
Tāpat kā attīstība ir svarīga sportistam, arī biedrībai ir būtiski rūpēties
par attīstību. Ir nepieciešams, lai biedrība un tās dalībnieki būtu
izglītoti, zinātkāri. Biedrība kļūst par to, kādu dalībnieki to veido. Lai
tur panāktu attīstību, ir būtiski, lai tās dalībnieki nepārtraukti gūst
jaunas zināšanas un izglīto sevi dažādos veidos.

Mācību pulciņš
Jau vairākus gadus mācību pulciņš ir bieži izmantots izglītošanās
veids. Tas dod iespēju izglītoties un attīstīties savā klubā. To raksturo
kopīga mācīšanās, kas veido kontaktus, turklāt iemāca demokrātiju.
Mācību pulciņā dalībniekiem ir iespēja strādāt, lai attīstītos savā
biedrībā. Tā kā tiek saņemta palīdzība un pamācības no mentora, kas
dod pamatmateriālu, bieži tam ir labs rezultāts. Turklāt ir arī iespēja
attīstīt savas spējas komunicēt, diskutēt un argumentēt, kā arī redzēt
kopsakarību un konsekvences.
Darbošanās mācību pulciņā sniedz lielas iespējas pārmaiņām.
Diskusijas, prezentācijas, atsevišķi darbi, faktu vākšana, problēmu
risinājumi un vieslektoru apciemojumi ir daži piemēri izglītoties savā
klubā. Ir doma, ka visi pulciņa dalībnieki palīdz ar savām zināšanām,
sajūtām, prātojumiem, domām un idejām.
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Pulciņa vadītājs
Katrā pulciņā ir nepieciešams pulciņa vadītājs. Lai arī visi dalībnieki ir
nozīmīgi pulciņa darbībai, tomēr no vadītaja tiek prasīts nedaudz
vairāk.
Mācību pulciņu veido vismaz no trim cilvēkiem, ieskaitot pulciņa
vadītāju, bet piemērotākais skaits ir 6–8 cilvēki. Var būt arī vairāk
dalībnieku, bet, ja ir vairāk par desmit cilvēkiem, tad vajadzētu
padomāt par grupas sadalīšanu divos pulciņos. Mācību pulciņš notiek
vismaz trīs nedēļas ar apmēram trim sanākšanas reizēm. Tieši šim
materiālam nepieciešams vairāk nekā trīs kopā sanākšanas. Ir
nepieciešamas vismaz sešas vai septiņas reizes, lai darbotos ar šo
materiālu. Protams, drīkst izmantot vēl vairāk reižu.
- Trīs dalībnieki
- Trīs nedēļas
- Trīs kopā sanākšanas

Pirmā tikšanās
Pirmajā sanākšanas reizē ir svarīgi rīkoties lēni. Dažiem, kas pirms tam
nav piedalījušies mācību pulciņos, tas var šķist neierasti. Situācija var
arī likties nedaudz citāda, ja salīdzina ar to, kas bijis treniņu vakaros un
sacensībās. Tāpēc pārāk nesasteidziet darba uzsākšanu. Šādi varētu būt
izplānota pirmā tikšanās:
- Iepazīstiet cits citu

Veiciet nelielu iepazīšanos un ļaujiet visiem tikt pie vārda.
Katrs var pastāstīt par sevi vai par kaut ko, kam ir saistība ar
tēmu – treniņi.
- Iepazīstieties ar mācību materiālu

Izšķirstiet grāmatu un apskatiet satura rādītāju. Apskatiet, kā ir
veidota grāmata. Kuras nodaļas šķiet tev īpaši interesantas?
Kuras nodaļas ir īpaši interesantas mācību pulciņam? Kuras
nodaļas ir īpaši noderīgas kluba darbībai?
- Izrunājiet, kā pulciņš darbosies

Kurās dienās jūs tiksieties? Kur? Vai ir kas īpašs, kas jāsakārto
un jāsagatavo? Kā mēs strādāsim starp tikšanās reizēm?
- Vienojieties par darbu

Vai mēs strādāsim mazākās grupās vai visi kopā? Vai ielūgsim
vieslektoru? Vai sastrādāsieties ar kādu citu mācību pulciņu?
Vai mums būs mācību brauciens? Izraugieties atbildīgo par
kafijas pauzi katrā satikšanās reizē!
Izrunājiet, kāpēc jūs esat izvēlējušies apspriedei tieši šo tēmu
un ko jūs vēlaties zināt, kad mācību pulciņš beigsies. Kādas
izmaiņas un uzlabojumus var sniegt jaunās zināšanas?

Un tagad sākam
Pēc ievada var sākties pulciņa darbs. Ļauj ikvienam izlasīt aktuālo
nodaļu! Pēc tam pārrunā tālāk minētos jautājumus. Šī grāmata attiecas
gan uz sportistu, gan treneri. Tāpēc visu laiku nepieciešams piedomāt,
kas ir īpaši svarīgs tavai lomai, vienalga, vai esi sportists vai treneris.
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· Precizējiet, kas tiks izrunāts un noskaidrots!
· Kas ir īpaši svarīgs?
· Kas tevi visvairāk interesē?
· Uztveriet un izrunājiet dažādus radušos jautājumus!
· Kāda ir jūsu pieredze un viedokļi par apspriežamajiem

jautājumiem?
· Kas man kā sportistam ir interesantākais?
· Kas mans kā trenerim ir interesantākais?
· Kas var attīstīt kluba darbību?
· Tieciet galā ar iespējamām šaubām un neskaidrībām!
Tā kā materiāls ir plašs, šeit ir grāmatas sadalījums, kas būtu derīgs
darbam. Sadalījuma pamatā ir desmit tikšanās.
Tikšanās Nodaļa

Lappuses

1.

Uzdrošinies riskēt. Visi ceļi ved uz Romu

11–38

2.

No bērniem līdz pieaugušajiem. Sporta veida analīze.
Orientēšanās

39–57

3.

Psiholoģiskie faktori

58–73

4.

Cilvēka fizioloģija

74–84

5.

Fiziskais treniņš

85–106

6.

Izturības treniņa vadība. Fizisko spēju testēšana. Treniņu
plānošana

107–130

7.

Uzturs un sasniegumi. Sporta anoreksija. Traumas

131–152

8.

Kartes lasīšana un apvidus izpratne. Ceļa izvēle un
kontrolpunktu paņemšana

153–181

9.

Pedagoģiskie principi

182–199

10.

Vadīšana – komandas darbs. Panākumu faktori

200–223

Turpinājumā
Katras tikšanās beigās vajadzētu veikt īsu kopsavilkumu par izrunāto.
Kas ir īpaši svarīgs un nozīmīgs? Vienojieties arī par to, kāda
sagatavošanās ir nepieciešama pirms nākamās tikšanās. Kad pirmā
tikšanās būs galā, kļūs vieglāk. Nākamo nodaļu iesāciet šādi. Veiciet
grupas apļa diskusiju, kurā visi var pastāstīt, ko viņi ir pārdomājuši
kopš pēdējās tikšanās. Tieciet skaidrībā ar iespējamām šaubām no
iepriekšējās tikšanās.
Pārrunājiet, par ko tiks runāts šīsdienas sanākšanā, kādi momenti un
kuras nodaļas tiks apspriestas. Izskaidrojiet, kas tiks darīts. Ievērojiet
tos pašus jautājuma apspriedes principus kā iepriekš.
Laiku pa laikam veiciet īsus pārtraukumus, lai tiktu skaidrībā ar
iespējamām šaubām, kā arī konstatējiet dažādus jautājumus, domas un
prātojumus. Pārlieciniet sevi, ka visi „seko līdzi”. Noorganizējiet
kafijas pauzi, kad sākas darbs tukšgaitā un kad nepieciešams
pārtraukums.
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Katras tikšanās beigās vajadzētu veikt īsu kopsavilkumu par izrunāto.
Kas ir īpaši svarīgs un nozīmīgs? Izsekojiet un noskaidrojiet
iespējamās neskaidrības. Vienojieties arī par to, kāda sagatavošanās
nepieciešama nākamajai tikšanās reizei.

Pēdējā tikšanās
Pēc mācīšanās vajadzētu veikt pārskatu un kopsavilkumu par
paveikto izglītošanā ar šādu jautājumu palīdzību:
· Kādas atbildes esam guvuši uz agrākajiem jautājumiem un

pārdomām?
· Ko varam darīt ar mūsu zināšanām?
· Kāds praktisks labums mums ir no tā, ko esam iemācījušies?
· Kā es kā sportists varu sevi attīstīt?
· Kā es kā treneris varu sevi attīstīt?
· Kā var attīstīties kluba darbība?
· Kas ir bijis labs darbā, kā mēs strādājām?
· Kā mēs varam turpināt iedziļināties šajā tēmā, un kā iespējams

pamēģināt ko jaunu?
Izmantotās literatūras sarakstā ir vairāki grāmatu ieteikumi un darba
materiāls, kur var lasīt vairāk un iedziļināties.
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Domu profils – orientēšanās „punktu profils”
Spēja izturēt stresu

Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

7. Man traucē, ja kaut kas negaidīts notiek distances laikā.

1

2

3

4

5

17. Mani kaitina, ja kartei ir slikta kvalitāte.

1

2

3

4

5

23. Es ietekmējos no konkurentiem, ko redzu mežā.

1

2

3

4

5

35. Es startēju sliktāk, ja līst lietus vai ir slikti laikapstākļi.

1

2

3

4

5

42. Man traucē, ja kāds, kas startē aiz manis, mani noķer.

1

2

3

4

5

53. Televīzijas kameras un skatītāju kontrolpunkti man traucē.

1

2

3

4

5

Punkti kopā:_______________

Koncentrēšanās

Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

3. Sacensību situācijā varu koncentrēties un rīkoties pareizi.

5

4

3

2

1

12. Mani ļoti uztrauc tas, ko citi domā par maniem sacensību
rezultātiem.

1

2

3

4

5

21. Piedaloties sacensībās, es domāju par agrākajām kļūdām.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30. Svarīgās sacensībās un spiedīgās situācijās man ir grūti
koncentrēties.
39. Es sevi nodarbinu ar uztraukšanos par to, vai es uzvarēšu vai
zaudēšu sacensībās.
48. Sacensībās mani iztraucēt ir viegli.

Punkti kopā:_______________

Spriedzes kontrole
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Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

2. Ir sajūta, ka „kājas nenes”, lai gan neesmu noguris.

1

2

3

4

5

11. Es jūtos noraizējies un disharmonisks sacensību laikā.

1

2

3

4

5

20. Sacensību situācijā esmu viegli aizkaitināms.

1

2

3

4

5

29. Man ir tendence rīkoties neracionāli kritiskos sacensību brīžos. 1

2

3

4

5

38. Jo smagākas sacensības, jo labāk es startēju.

5

4

3

2

1

47. Sacensību kritiskajos brīžos es jūtu, ka manī nemiers.

1

2

3

4

5
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Pašpārliecinātība

Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

1. Es pats sevi redzu vairāk kā zaudētāju nekā uzvarētāju.

1

2

3

4

5

10. Kad es piedalos sacensībās, esmu pašpārliecināts.

5

4

3

2

1

19. Man patīk „psiholoģiskais tēls”, kas man ir par sevi kā
panākumiem bagātu orientieristu.

5

4

3

2

1

28.Es patiešām ticu, ka varu sasniegt labus sacensību rezultātus.

5

4

3

2

1

37. Man ir grūti pašam sevi redzēt kā panākumiem bagātu
orientieristu.

1

2

3

4

5

46.Es startēju labāk, ja tās ir sacensības, nevis treniņš.

5

4

3

2

1

Punkti kopā:_______________

Reizēm

Reti

Nekad

4

3

2

1

5

4

3

2

1

27. Kad es zaudēju vai startēju slikti, es noveļu vainu uz kaut ko
citu, nevis sevi.

1

2

3

4

5

34. Ja arī es kļūdos, es saņemos.

5

4

3

2

1

45. Es esmu neapmierināts, ja neesmu sacensībās iesaistījies par
100%.

5

4

3

2

1

52. Ja arī paliek smagi un traucējoši, es daru, ko varu.

5

4

3

2

1

Nostāja

Vienmēr Bieži

9.Es cenšos būt pozitīvs un entuziastisks sacensību laikā, neņemot
5
vērā to, kas gadās.
16. Es daru visu, kas ir manos spēkos, neņemot vērā apstākļus.

Punkti kopā:_______________

Motivācija

Vienmēr Bieži

5. Es esmu spēcīgi motivēts darīt visu, ko vien varu.

Reizēm

Reti

Nekad

4

3

2

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

14. Es pieķeru sevi, prātojot, kāpēc nodarbojos ar smagu elites
1
sporta veidu.
25. Es jūtu, ka man nav lielākas vēlēšanās trenēties vēl efektīvāk,
1
lai kļūtu par labāku orientieristu.
32. Es esmu gatavs atdot visu, lai būtu labākais.
41. Man nevajag atgādinājumu trenēties cītīgi. Es pats esmu sev
labākais stimulētājs.
50. Mērķis, ko savai sportošanai esmu izvirzījis, liek man
nepārtraukti trenēties kārtīgi.

Punkti kopā:_______________
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Pozitīvā enerģija

Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

6. Kad no rīta pamostos, es ilgojos pēc treniņiem un sacensībām. 5

4

3

2

1

15. Manī ir daudz „pozitīvas enerģijas”, kad es trenējos vai
sacenšos.

5

4

3

2

1

26. Kad sacensībās iet slikti, es padodos.

1

2

3

4

5

33. Piedalīšanās sacensībās dara mani priecīgu, un iekšēji es jūtos
5
apmierināts.

4

3

2

1

44. Orientēšanās sacensības ir patiešām jautras.

5

4

3

2

1

51. Garas, smagas un orientēšanās spēju prasošas distances es
redzu vairāk kā problēmu nekā izaicinājumu.

1

2

3

4

5

Punkti kopā:_______________

Iejušanās

Vienmēr Bieži

4. Es radu „psiholoģiskus attēlus” ar sevi pašu, kur labi noskrienu
5
distanci.
13. Kad ierodos mājās no sacensībām, es varu pilnībā vai daļēji
5
atjaunot sacensības ar „iekšējās redzes” palīdzību.

Reizēm

Reti

Nekad

4

3

2

1

4

3

2

1

22. Es priekšlaicīgi domās izeju cauri gaidāmajām sacensībām.

5

4

3

2

1

31. Es trenējos, lai kļūtu „psiholoģiski” stiprs.

5

4

3

2

1

40. Domās es mēģinu sagatavoties apgrūtinošām situācijām, kas
varētu uzrasties sacensību laikā.

5

4

3

2

1

49. Es priekšlaicīgi spēju redzēt, kur distancē ir problēma.

5

4

3

2

1

Punkti kopā:_______________

Sistemātiskums

Vienmēr Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

8. Es nezinu, ko man darīt, pirms sacensības sākas.

1

2

3

4

5

18. Es šaudos no viena uz otru, lai atrastu kaut ko, kas uzlabotu
manus rezultātus.

1

2

3

4

5

24. Es esmu sistemātisks tajā, ko uzsāku.

5

4

3

2

1

36. Savus skrējienus es vēlāk analizēju.

5

4

3

2

1

2

3

4

5

4

3

2

1

43. Man šķiet, ka profesionālajā sportā ir pārāk daudz „zinātnes”
1
un pārāk maz spontanitātes.
54. Man ir sava rutīna, kas tiek veikta, kad es trenējos un piedalos
5
sacensībās.

Punkti kopā:_______________
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Sacensību analīze – orientēšanās
Vārds:
Datums:
Fiziskā forma +

Veselība +

Sacensības:
Motivācija +

Tehniskā sagatavotība +

Harmonija +

Koncentrēšanās +

Psiholoģiskā sagatavotība +
Pašpārliecinātība +
Vēlme startēt +
"+" strādāja labi; kā biju plānojusi; O.K.; kā biju gribējusi; riktīgi labi
"0" nu tā; vidēji labi; tīri pieklājīgi; var labāk
"-" slikti; nestrādāja, kā biju plānojusi; pavisam ne tā, kā gribēju, „galīgi garām”

Etapa laiks

Labākais etapa laiks

Novērtējums, kopumā

Kļūda

Novērtējums

Darbs pie kontrolpunkta

Apmierināta

Vienkāršošana

Kļūdas distancē, min

Izpildījums

Kontrolpunkts
Esmu šeit – došos turp

Plānošana

Kontrolpunkts

Etaps

Komentāri

Rezultāts

Uzvarētāja
laiks

Vieta/ distances garums/ min/km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kopā
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svarīgi

_______

vispārīgie spēka vingr.

specifiskie spēka vingr.

Zema

Vidēja

Augsta

Maksimāla

Sacensības

nesvarīgi

Intensitāte:

X

Nedēļa

Stundas

Nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

44

44

45

45

46

46

48

49

50

51

52

1

47

48

49

50

51

52

1

Treniņu plānošana

47

2

2

Sacensību plānošana

3

3

4

4

5

5

6

6

feb

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

mar

12

12

13

13

14

14

15

15

apr

16

16

17

17

18

18

19

19

mai

20

20

21

21

22

22

23

23

jūn

24

24

25

25

26

26

jūl
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Tehnikas treniņa analīze

Datums

___________

Karte __________________________________________________________________
Vingrinājums ____________________________________________________________

Tiek aizpildīts pirms treniņa:
Kāds ir šīs dienas treniņa mērķis?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kādā veidā šīs dienas treniņš ir saistīts ar tavu/taviem lielajiem mērķiem?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Kā tu
šobrīd
jūties?

Nemotivēts

Motivēts

Noguris

Mundrs

Slikti sagatavojies

Labi sagatavojies

Tiek aizpildīts pēc treniņa:
Kādā mērā tu sasniedzi šīs dienas treniņa mērķi?
_______________________________________________________________
Kāda bija tava koncentrēšanās?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kas ir svarīgākais, ko tu šodien esi iemācījies?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kas šodien strādāja ne tik labi, un ko tu ar to darīsi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kas šodien strādāja labi, un kā tu rīkosies, lai tas atkal strādātu tikpat labi?
_______________________________________________________________
Cits
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Psiholoģiskā sacensību analīze
Sacensības ________________________________

Datums ___________

Lai iepazītu savu „sacensību es”, ir svarīgi, lai tu atsauktu atmiņā, ko tu jūti un domā
pirms sacensībām un to sacensību laikā, kur tu vēlies sasniegt labus rezultātus. Šī
jautājumu shēma tev palīdzēs pārdomāt savu personīgo sacensību pieredzi un attīstīt
un uzlabot tavu sagatavošanos un izpildījumu.
Kāds bija tavs sacensību mērķis?
____________________________________________________________________
Cik labi tev veicās, lai sasniegtu mērķi?
____________________________________________________________________
Komentāri
____________________________________________________________________

Ilga gatavošanās ( 1 diena – vairākas nedēļas)
Cik ilgi pirms tam tu sāki gatavošanos?
____________________________________________________________________
Kā tu gatavojies?
____________________________________________________________________

Īsa gatavošanās ( tā pati diena – iesildīšanās)
Kā tu juties tieši pirms sacensībām?

Vāja
noskaņošanās/uzlādēšanās,
psiholoģiski un fiziski

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spēcīga noskaņošanās

Liels uztraukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mierīgi, nekāda uztraukuma

3

4

5

6

7

8

9

10

Augsta, uzmanīga

Kāda bija tava koncentrēšanās/uzmanība?

Zema, izklaidīga un pasīva

1

2

Ko tu domāji vai teici sev pirms starta?

____________________________________________________________________
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Pielikumi

Izpildījums
Kāda bija tava nostāja distances laikā?

Aizsargājoša

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Agresīva

Kā tu juties distances laikā?

Noraizējies, nekādas
kontroles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

Mierīgs, savācies

Kāda bija tava koncentrēšanās distances laikā?

Vāja; viegli iztraucējama

1

2

3

10

Uzmanīga, fokusēta

Uz ko biji koncentrējies/ko tu domāji vai ko sev teici distances laikā?

________________________________________________________________

Nākamās sacensības
Kā tu gribētu gatavoties dažas dienas (vai vairāk) pirms svarīgām sacensībām?
____________________________________________________________________
Kā tu gribētu justies tieši pirms sacensībām?
____________________________________________________________________

Uz ko gribētu būt koncentrējies tieši pirms sacensībām?
____________________________________________________________________
Kā tu gribētu justies distances laikā?
____________________________________________________________________
Uz ko tu gribētu būt koncentrējies, par ko tu gribētu domāt distances laikā?
____________________________________________________________________
Ko tu šobrīd vari darīt, lai nākamajās svarīgajās sacensībās tev veiktos labāk?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Izmantotās literatūras saraksts
Šeit redzams izmantotās literatūras saraksts. Tas ietver gan to literatūru,
kas ir bijusi par pamatu grāmatai „Treniņi”, gan arī to, kas var būt
interesanta tam, kas ir izvēlējies elites sportista karjeru, vai arī tiem, kas
strādā par elites orientieristu treneriem.
Autors. Nosaukums
Almqvist, Carina och Andersson, Carolina. Dags att reagera, Bosöns
FHS
Andersson, Agneta. Dukat för prestation, SISU idrottsböcker
Andersson, Brorsson, Forsberg, Ottosson. Banläggning, SOFT- Förlaget
Andersson, Göran. Idrottsanorexi-Vad är det? , rapport, Centrum för
Prestationsutveckling, Olympisk Support
Andersson, Göran m fl. Träningsdagbok-orientering, SOFT- Förlaget
Andersson, Göran och Käck, Rolf. Formtoppning-strategier inför
tävling, SISU idrottsböcker
Bahr, Roald m fl. Testing av idrettsutövare. Universistetsforlaget, Oslo
Barklund, Lundkvist, Nimvik. Orientering på naturens och samhällets
villkor, SOFT- Förlaget
Bohman, Ulf och Isaksson Per. Kost och prestation, SISU idrottsböcker
Carlsson, Christian. Med framgång i sikte, SISU idrottsböcker
Carlstedt, Jan. Träningslära-Planering, SISU idrottsböcker
Carlstedt, Jan. Uthållighetsträning, SISU idrottsböcker
Carlstedt, Jan. Tester för idottare, SISU idrottsböcker
Carlstedt, Jan. Styrketräning, SISU idrottsböcker
Ekblom, Björn m fl. Kost& idrott, SISU idrottsböcker
Eklund, Bengt m fl. Orientering, rapport nr 10, idrottsfysiologi, TryggHansa
Engström, Fagrell, Forsberg, Nilsson. Idrott för ungdom, SISU
idrottsböcker
Forsberg, Artur och Nilsson, Per. Kvinnor och idrott, RF-FoU
Forsberg, Artur. Träna din kondition, SISU idrottsböcker
Forsberg, Artur och Saltin, Bengt. Konditionsträning i teori och praktik,
Centrum för Idrottsforskning, RF
Forsberg, Artur och Saltin, Bengt. Styrketräning, Centrum för
Idrottsforskning, RF
Foxdal, Peter. Metodhandbok „Laktatmätning fö uthållighetsidrotter”,
Olympisk Support.
Gjerset, Asbjörn m fl. Idrettens treningslaere, Universistetsforlaget,
Oslo
Gjerset, Annerstedt. Idrottens träningslära, SISU idrottsböcker, svensk
version
Gjerset, Asbjörn och Johansen, Egil. Treningsplanleggning, Norges
Orienteringsförbund.
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Autors. Nosaukums
Greilert, Hogedal, Lindholm. Orientering för barn och ungdom, SOFTFörlaget
Gustafson, Tomas. Mål, vilja och seger, Sportförlaget
Heden, Anders. MDP-power, rapport, Olymisk Support Center-Örebro
Hogedal, Lars. Uppslag för tränare&ledare, SISU idrottsböcker
Hogedal, Lars. Två och Två blir Fem, SISU idrottsböcker
Hogedal, Lars. Nya spik på, SOFT- Förlaget
Hogedal, Lars. Spik på igen, SOFT- Förlaget
Hogedal, Lars. Koll på läget, SOFT- Förlaget
Hogedal, Lars och Olsson, Kent. Vägval till framgång, SOFT- Förlaget
Holmberg, Hans-Christer. Svensk Längdskidåkning, träningslära,
Svenska Skidförbundet.
Jansson, Leif. Avspänd teknik, SISU idrottsböcker
Johansson, Christer. Elitlöparen, eliorienterting ur idrottsmedicisnk
perspektiv, SOFT- Förlaget
Johansson, Christer. Mindre idrottskador, SISU idrottsböcker
Johansson, Christer. Sport- & fritidsskador, Röda Korsets förlag
Johansson, Christer. Träing på recept, Rhone-Poulenc Rorer AB
Johansson, Christer och Gärderud, Anders. Född till löpare?, IBM
Svenska AB
Adamsson, Viola m fl. Uppladdning, Kungsören AB
Mejdevi, Mats. Basic, SISU idrottsböcker
Mogren, Ingrid och Torsell Lotta. Att sprä gränser, SISU idrottsböcker
Nilsson, Johnny. Orientering, rapport nr 1, idrottpsykologi, TryggHansa
Norman, Yngström. Från start till mål, SOFT- Förlaget
Norring, Arne och Olsson, Torbjörn. Testa och träna din rörlighet, SISU
idrottsböcker
Ohlsson, Mikael. Relationsanpassad kommunikation, Affärslitteratur
Olofsson, Eva. Guldmedalj på kvinnors vis, rapport, Umeå Universitet
Olympisk Support. Rapporter från utvecklingsprojekt, Olympisk
Support
Orlick, Terry. Alla vinner! Wahlström& Widstrand
Orlick, Terry. Upptäck din förmåga, SISU idrottsböcker
Petersson, Lars och Renström, Per. Skador inom idrotten, SISU
idrottsböcker
Plate, Johan. Prestationspsykologi i praktiken, SISU idrottsböcker
Plate, Johan. Sans& balans, SISU idrottsböcker
Plate, Johan och Plate, Anders. Knopp&kropp, SISU idrottsböcker
Railo, Willi. Nya bäst när det gäller, SISU idrottsböcker
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Riksidrottsförbundet. Flickor och idrott, RF-FoU
Riksidrottsförbundet-FoU. Maten som fiende. SISU idrottsböcker
Rosenberg, Niels-Egil och Anfelt, Olle. Idrottens mentala träningsläraen modell, Olympisk Support Center
Rusz, Eva och Lundquist, Lennart. Öppen kommunikation, SISU
idrottsböcker
Sandlin, Tommy. Bjud på dig själv, SISU idrottsböcker
Skogum Marita m fl. Marita, SOFT- Förlaget
Strömme, Sigmund. Idrottens kost- och näringslära, Liber
Svan, Gunde. Var går gränsen?, Sportförlaget
Tesch, Per och Haak, Ulf. Sport Tester handbok, Sport& Testkliniken
AB
Trygg-Hansa. Rapporter i idrottsfysiologi
Uneståhl, Lars-Erik. Självkontroll genom mental träning, Veje
Internationell AB
Uneståhl, Lars-Erik. Integrerad Mental Träning, SISU idrottsböcker
Veijalainen, Liisa. Från skärm till skärm, Finska Orienteringsförbundet
Weltzin, Eysten. Veivalg, Norges Orienteringsförbund.
Wennberg, Lena. Förstå min rätt, Wahlström & Widstrand
Wirhed, Rolf. Anatomi och rörelselära inom idrotten, Samspråk förlag.
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Tu esi orientēšanās vēstnieks

Foto: Keith Samuelson

Tu esi orientēšanās vēstnieks

Dabas viesis

Mēs, orientieristi, esam dabas viesi. Esam viesi pie tiem, kam pieder šī
zeme. Savā ziņā varētu teikt, ka esam arī dzīvnieku un augu viesi. Un,
būdami viesi, ar īpašu vērību izturēsimies pret tiem, ko apciemojam.
Vēl jo vairāk tas attiecas uz orientēšanās sacensību un treniņu
dalībniekiem. Tu pārstāvi ne tikai sevi, bet visu orientēšanos kā sporta
veidu. Ja tu, būdams orientierists, uzvedies neatbilstoši, tas var
ietekmēt krietni vairāk nekā tikai tevi. Lai varētu nodarboties ar savu
sporta veidu, mēs esam atkarīgi no tā, lai orientēšanās būtu ar labu
slavu vispirms jau zemes īpašnieku un mednieku vidū. Vienalga, vai
esam sacensību organizatori vai dalībnieki, visi esam atbildīgi par to,
lai orientēšanās iegūtu labu reputāciju.

Apspriešanās
Vairumā gadījumu ne zemes īpašniekiem, ne medniekiem nav nekāda
viedokļa par treniņu darbību. Toties daudziem būtu svarīgi zināt, ka
viņu teritorijā notiek aktivitātes.
Dialogs ar mednieku

Organizējot treniņus, īpaši svarīgi ir pārliecināties, ka zemes
īpašniekam nav nekas iebilstams pret izvēlētās mašīnu stāvvietas
izmantošanu, lai arī runa ir tikai par dažiem auto. Rudenī ir arī svarīgi
komunicēties ar medniekiem. Tas var būt nozīmīgi, kur un kā tiek
plānotas aktivitātes.
Reizēm var rasties vēlme, piemēram, noskriet vēlreiz nedēļas nogales
sacensību distanci. Lai arī runa ir tikai par nelielu grupa, kas plāno šāda
veida treniņu, no sākuma situāciju vajadzētu saskaņot ar klubu, kam
pieder šī karte. Iespējams, apspriedē saistībā ar sacensībām, kas notika,
ir bijusi vienošanās, ka treniņi nedēļu vēlāk varētu radīt nevajadzīgus
apgrūtinājumus gan zemes īpašniekiem, gan medniekiem.
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Aizliegtie rajoni

Noskaidrojiet, kuri
rajoni ir aizliegti

Treniņi un mazāka veida pasākumi nevar tikt sagatavoti tikpat
pamatīgi kā lielās sacensības. Tāpēc šajā gadījumā liela atbildība ir
pašam indivīdam, lai viņš spētu izlemt, kuras zemes daļas var tikt
traumētas un tādējādi tikt uzskatītas par aizliegtajiem rajoniem. Īpaši
grūti būtu noteikt, vai sējumi un āboliņu lauki sezonas sākumā ir
jāuzskata par aizliegto teritoriju. Tāpēc būtu labi, ja tiktu pieņemts
izvairīties no tīrumu šķērsošanas, ja neesi pilnīgi drošs, ka lauks netiks
sabojāts. Arī mājlopi atsevišķos gadījumos tiktu nedaudz sabiedēti.

Distanču plānošana
Tīruma mala

Izvairies no tādas distanču plānošanas, kur dalībnieki nevajadzīgi var
nokļūt aizliegtajā teritorijā. Ja organizators skaidri un gaiši nav
informējis par ko citu, tad jāņem vērā, ka skriet gar aparta lauka malu
starp grāvi tīruma malā un pašu tīrumu vienmēr ir aizliegts.
Mūsu sacensību noteikumos tas ir formulēts šādi:
Ir aizliegts spert soli uz pļavas un tīruma, kas ir svaigi apsēts, augošs
vai kur vēl nav novākta raža. Tāpat ir arī aizliegts spert soli uz tīruma
malas, kas atrodas starp aparto lauku un grāvi/ žogu/ akmens mūri vai
līdzīgi, ja vien organizators nav informējis par ko citu.
Lai arī bojājumi var būt nelieli, vajadzētu arī atcerēties, ka meža augi
meža saimniekam nozīmē ekonomisku vērtību, ko mums nav tiesību
bojāt. Tāpēc izvairieties no skrējēju plūsmas pāri laukiem ar augiem,
kas zemāki par pusmetru, un neizvietojiet tur kontrolpunktus.

Nerāpieties pāri žogam

Vispārējie dabas lietošanas noteikumi nosaka, ka mēs drīkstam
pārvietoties, neradot zemes īpašniekam bojājumus. Tāpēc pēc
sacensību noteikumiem ir aizliegts šķērsot žogu, kam nepieciešams
rāpties pāri. Parasti nav redzami nekādi žoga bojājumi, ja tikai pāris
cilvēku tam pārlien pāri, bet, kad to dara lielāks skaits cilvēku,
bojājumi kļūst acīm redzami.
Zviedrijas Orientēšanās federācija
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Grāmatā „Treniņi” pirmo reizi ir izveidotas visaptverošas to prasības, kas mūsdienās attiecas uz
elites orientieristu. Ievadā grāmatā tiek stāstīts, ko nozīmē uzdrošināties kļūt par elites
orientieristu. Trīs šī sporta veida zvaigznes dalās savā pieredzē par to,
kā ir veidojušies viņu ceļi pretī panākumiem.
Pēc tam tu tiec aizvests ceļojumā, kur tiek apskatīti tie fizioloģiskie, psiholoģiskie un orientēšanās
tehnikas faktori, kas mūsdienās ietekmē elites orientieristu. Ceļojums piedāvā arī ieskatu pārtikas
nozīmē, spēka vingrinājumos, traumu novēršanā, vadībā un biedrības darbībā.
„Treniņš” runā gan ar tevi, kas ir aktīvs un ir izvēlējies elites sportista karjeru, gan ar treneri
orientēšanās klubā. Grāmatā ir padomi un idejas, ko uzreiz vari izmantot savos treniņos un
treniņu organizēšanā savā biedrībā. Tā ietver arī mācību plānu, kas atvieglo plānošanu un
strukturālu darbu ar grāmatu.

