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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Džudo ir tiešs (kontakta), spēka, aciklisks un sarežģītas koordinācijas 
divcīņas veids, kurš noris antagonistiski un dinamiski mainīgā darbībā (Pimenovs, 
2012). Džudo (japāņu valodas izruna – dzjūdō) ir radies Japānā 1882.gadā un tā 
pamatlicējs ir profesors Dzigoro Kano. Šajā darbā tiks izmantoti džudo 
starptautiski atzīti termini, kurus darba autors liks iekavās un slīprakstā uzreizi 
pēc latviskā nosaukuma.  

Džudo notiek gan stāvus (metieni un gāšanas), gan guļus stāvoklī, kuras 
laikā var pielietot noturēšanas paņēmienus, sāpju paņēmienus un žņaugšanas 
paņēmienus. Tas ir cīņas sports ar visbagātāko tehnisko paņēmienu arsenālu. 
Tomēr ir tehnikas paņēmieni, kuru efektivitāte sacensībās ir visaugstākā: stāvcīņā 
– metiens pār plecu (seoi-nage), iekšējais atvēziens (uchi-mata), āķis no iekšpuses 
(o-uchi-gari) un guļuscīņā – sāniskā noturēšana (kesa-gatame), noturēšana ar 
galvas un pleca fiksāciju (kata-gatame), žņaugšana no mugurpuses satverot abas 
apmales (okuri-eri-jime) (Bocioaca, 2014). Atšķirībā no citiem sporta cīņas 
veidiem džudo kata sacensībās pretdarbības vietā džudisti tehniku demonstrē 
sadarbībā ar partneri (uke). 

Džudo ir olimpiskais sporta veids, kurā sportisti pielieto lielu klāstu 
sarežģītu tehnisko paņēmienu, kuri saistīti ar zināmu risku. Džudo ir raksturīga 
augstas intensitātes piepūle, ļoti augstas fizioloģiskās prasības (Franchini et al., 
2011, 2015). Džudo mērķis ir cilvēka harmoniska attīstība, vispusīga kustību 
spēju pilnveidošana un veselības nostiprināšana. Džudo pieder pie tiem sporta 
veidiem, kuros startu novērtē pēc izcīnītajām uzvarām, uzbrūkošo darbību 
rezultivitātes, efektivitātes, tehnikas apjoma un citiem rādītājiem. Katu 
sacensības, kurās tiek vērtēta džudo paņēmienu tehnika, notiek nacionālajā, 
Eiropas un pasaules līmenī, bet tās nav iekļautas olimpisko spēļu programmā. 

Džudo popularitātes pieaugums pasaulē liek zinātniekiem pastāvīgi meklēt 
jaunus, efektīvus un zinātniski pamatotus līdzekļus un metodes sportistu 
mācīšanai un sacensību darbībai (Osipov et al., 2017). 

Analizējot un apkopojot teorētisko literatūru un praksi, darba autors secina, 
ka pasaules džudo speciālistu uzskati iedalāmi divās grupās: viena grupa uzskata, 
ka ir jāmāca mazāks paņēmienu apjoms un jāpievēršas šo paņēmienu labākai 
apgūšanai, bet otra grupa uzskata, ka tehniskās sagatavošanas pamats ir bāzes 
tehnika - 40 paņēmienu apguve (Kawaishi, 1960; Geesink, 1967; Kano, 1994; 
Inogai & Habersetzer, 2002; Туманян, 2006; Pimenovs, 2006). Tomēr pārsvarā 
valda uzskats, ka bāzes tehnikas apgūšana ir optimālākais veids un ir būtiski, ka 
vienā valstī bērni cīnās bez tehnikas pielietošanas ierobežojumiem, bet citās - ar 
ierobežojumiem. 

Promocijas darba autors uzskata, ka paaugstināt sportisko meistarību var, 
balstoties uz tehnisko sagatavošanu saskaņā ar džudistu fizisko sagatavotību, 
tādējādi ietaupot cilvēka resursus, laiku un līdzekļus. Iesaistīt bērnus un jauniešus 
sporta aktivitātēs var, viņus motivējot ar ārējām meistarības pazīmēm (tās ir 
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jostas), pašaizsardzības iemaņām, sociālo attīstību, personisko izaugsmi, ar 
iespēju startēt nacionālajos un starptautiskajos turnīros, kas ļauj apzināties savu 
nozīmīgumu. 

Virkne sporta profesionāļu un zinātnieku uzsver, ka mūsdienu džudo 
attīstās, paaugstinoties tehnisko paņēmienu izpildes sarežģītības pakāpei 
(Чумаков, 1976; Rudzītis, 1979; Трофимов, 1996; IJF, 2014). Līdz ar to svarīgi 
atrast tās mācīšanas un tehnisko paņēmienu apguves kontroles tehnoloģijas, kas 
ievēro bērna individuālās īpatnības un izmaiņas augšanas procesā (Altberts & 
Grāvītis, 1984; Bompa, 1990; Бернштейн, 1990; A. Fernāte, 2002; Bompa & 
Haff, 2009). 

Globālie džudo pētījumi nav bijuši tik ražīgi, kā tas notiek citos sporta 
veidos, taču pēdējos gados to skaits ir strauji pieaudzis. Produktīvākie autori ir no 
Francijas, Brazīlijas un Japānas universitātēm. Pētniecības raksti par džudo ir 
publicēti galvenokārt džudo, sporta un medicīnas žurnālos, tie ir aktuāli un liecina, 
ka arī turpmāk nepieciešama šī sporta veida izpēte (Mancebo et al., 2013). 

Jāuzsver, ka bērniem dažādos vecuma periodos koordinācijas spēju 
attīstība norit atsķirīgi un dažādos virzienos. Taču visintensīvāk koordinācijas 
spēju rādītāji pieaug vecumā no 7 līdz 9 un no 9 līdz 11 – 12 gadiem. 
Koordinācijas spēju attīstībai jābūt cieši saistītai ar daudzveidīgu kustību darbības 
tehnikas apgūšanu un fizisko īpašību attīstīšanu. Ja jaunākajā skolas vecumā tā ir 
saistīta ar ātruma, ātrspēka īpašību, lokanības un izturības attīstību, tad vidējā 
skolas vecumā - ar ātruma, ātrspēka, spēka īpašībām, izturību un lokanību (Лях, 
2000; Cameron & Schell, 2012; Miarka et al., 2014; Baker & Young, 2014; 
Osipov et al., 2017; Bogin, 2020). 

Džudo sporta profesionāļi uzsver, ka ir būtiski attīstīt veiklību pirmsskolas 
un sākumskolas periodā. Tā, piemēram, kustību precizitāte visvairāk pieaug no 4-
5 līdz 7-8 gadiem. Reizē ar nervu sistēmas statiski dinamisko un optisko 
analizatoru pilnveidošanos attīstās koordinācijas spējas jeb veiklība, kas 50% 
savas attīstības līmeni sasniedz 10 – 12 – 13 gados, bet pilna kustību koordinācija, 
līdzsvars, telpiskā izjūta attīstās līdz 17 gadiem. Koordinācijas spējas jeb veiklība 
vislabāk attīstās jaunākā un vidējā skolas vecumā, reizē pieaugot arī kustību 
precizitātei 7 – 16 gados. Visintensīvāk koordinācija attīstās 11 – 12 gados, 
sasniedzot savu maksimumu. Sasniegtā koordinācija zūd, ja to netrenē (Лях, 
2000; Cameron & Schell, 2012; Miarka et al., 2014; Baker & Young, 2014; 
Osipov et al., 2017; Bogin, 2020). 

Salīdzinoši nesen ar cīņas sportu Latvijā varēja sākt nodarboties no 10 gadu 
vecuma. Bet, atgūstot neatkarību deviņdesmitajos gados, Latvijas Džudo 
federācija pieņēma lēmumu, ka ar džudo var nodarboties no 8 gadu vecuma. Ja 
salīdzinām ar citām valstīm - Beļģiju, Nīderlandi, Franciju un Japānu, tur džudo 
mācīšanu uzsāk no 4 gadiem. Tagad arī Latvijā bērni ar džudo sāk nodarboties no 
4 gadu vecuma.  

Latvijā sporta skolu izstrādātajos dokumentos, sporta skolu audzēkņu 
rezultāti tiek vērtēti tikai pēc sporta sasniegumiem (izcīnītās uzvaras un iegūtās 
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vietas), kā arī fiziskās sagatavotības rādītājiem, bet diemžēl iztrūkst tehniskās 
sagatavošanas vērtēšana. 

Promocijas darba autors uzsver, ka daudzveidīgo un sarežģīto stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu dažādība un izpildīšanas iespējas, kā arī viss iepriekš 
minētais, izvirza daudz neatrisinātu uzdevumu, kuru gala mērķis ir treniņa procesa 
efektivitātes palielināšana, kas savukārt arī noteica promocijas darba tēmas izvēli: 
„Džudo sarežģīto un daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu 
mācīšanās optimizācija 7 – 12 gadus veciem džudistiem”. 

Darba autors uzskata, ka treniņu procesa efektivitātes palielināšana ar 
pārdomātu līdzekļu un metožu kopumu, ir svarīgs nosacījums džudo stāvus cīņas 
bāzes tehnikas apgūšanai. Mūsdienu džudo attīstībai ir raksturīgs augsts tehnisko 
paņēmienu līmenis. Īpaši svarīgi atrast, izpētīt un lietot tās mācīšanas un kontroles 
tehnoloģijas, kas ņem vērā bērna individuālās īpatnības un izmaiņas augšanas 
procesā. Bet tas ir un būs vienmēr aktuāli, tāpēc šajā jomā tiek veikti pētījumi. 
  
Pētījuma objekts: Sacensību un mācību - treniņu process džudo. 
Pētījuma priekšmets: Džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās 
optimizācija. 
Pētījuma bāze: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas džudo skola un 
“RDsport” džudo klubs. 
Pētījuma subjekts: Pasaules un Latvijas spēcīgākie džudisti; 7-12 gadus veci 
džudisti (58 džudisti); 3 džudo eksperti. 
Pētījuma mērķis:  
Jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas 
modeļa izstrāde un aprobācija, un ieteikumu izstrāde treneriem stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu apguves uzlabošanai. 
Pētījuma hipotēze: 
Džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās procesu jaunajiem 
džudistiem iespējams optimizēt, ja: 

1) mācību treniņu process tiek orientēts uz koordinācijas spēju attīstīšanu 
labvēlīgākajā sensitīvajā periodā. 

2) fizisko īpašību attīstīšana ir virzīta uz tehniskās sagatavotības 
pilnveidošanu, pielietojot kustību mācīšanas metožu kopumu, nestandarta 
līdzekļus, vispārattīstošos vingrinājumus, palīgvingrinājumus, 
speciālattīstošos un sacensību vingrinājumus. 

Pētījuma uzdevumi: 
1) teorētiski izpētīt un pamatot džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu 

apguves optimizācijas iespējas jaunajiem džudistiem; 
2) analizēt un aprakstīt pasaules un Latvijas spēcīgāko džudistu stāvus cīņas 

tehnikas arsenāla un efektivitātes realizāciju, izskaidrot tās nozīmi džudista 
tehniskajā sagatavotībā sacensību un treniņu procesā;  
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3) noteikt jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas apguvi pirms jauno 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas 
modeļa izstrādes; 

4) izstrādāt un aprobēt jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu 
mācīšanās optimizācijas modeli; 

5) noteikt jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas apguvi pēc jauno 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas 
modeļa aprobācijas; 

6) izstrādāt ieteikumus treneriem, balstoties uz veikto pētījumu, stāvus cīņas 
pamattehnikas apguves uzlabošanai. 

 
Pētījuma metodes: 

Darba uzdevuma risināšanai tika izmantotas šādas zinātniski pētnieciskās 
metodes: 

1) literatūras avotu izpēte un analīze; 
2) videomateriālu analīze; 
3) sacensību darbības pedagoģiskais novērojums; 
4) ekspertu vērtējuma metode; 
5) modelēšana; 
6) konstatējošais eksperiments; 
7) matemātiskā statistika. 

 
Teorētiski metodoloģiskais pamatojums: 

1. Kustību mācīšanās teorija, uzsver, ka kustību prasmes tiek iegūtas, 
ierobežojot liekās brīvības pakāpes, un tās tiek pilnveidotas, daudz 
atkārtojot un pārnesot prasmes uz citiem sarežģītākiem kustību 
uzdevumiem (Bernstein, 1947),  tādējādi atklājot vingrinājumu iedalījuma 
būtību: vispārattīstošie, palīgvingrinājumi, speciāli sagatavojošie un 
sacensību vingrinājumi (Tulīns, 1937; Grasis, 1938; Senakols, 1963; 
Турин, 1963; Tegher, 1967; Lehman & Muller-Deck, 1976; Rudzītis, 1979; 
Srdinko, 1987; Cиротин, 1989; Андрейчук, 1990; Пархомович, 1993; 
Шестаков & Левицкий, 2000; Inogai & Habersetzer, 2002; Туманян, 
2006; Шулика, 2006; Маркс, 2015). 

2. Kustību mācīšanās teorija, uzsver, ka kustību prasmes tiek iegūtas, 
ierobežojot liekās brīvības pakāpes, (Bernstein, 1947), atklājot, ka  kustību 
koordinācija pēc būtības ir lieko brīvības pakāpju ierobežošana kā džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas apguves nosacījums, attīstot fiziskās īpašības, 
izvēloties metodes un līdzekļus, kā arī paaugstinot prasības džudistu psihei, 
uzmanībai un tās attīstīšanai (Павлов, 1948; Briede, 1966; Гебос, 1969; 
Озолин, 1988, 1970; Эссинк, 1974; Кондратов, 1974; Briede & Vasiļjevs, 
1975; Grants, 1997; Добрынин, 1976; Гиссен, 1976; Геселевич, 1976; 
Hartmann, 1977; Купцов, 1978; Rudzītis, 1979; Харрингтон, 2003; 
Гужаловский, 1980; Дзюдо, 1980; Волков, 1981; Brēmanis, 1982; Вахун, 
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1983; Вахун, 1983; Altberts & Grāvītis, 1984; Платонов, 1984, 1986, 
1997; Верхошанский , 1985; Менхин, 1986; Williams, 1986; Lehman & 
Muller-Deck, 1987; Vīksne, 1987; Коблев, 1987; Лях, 1988; 
Верхошанский, 1988; Пидоря & Юрасов, 1988; Burton, 1989; Лях, 1989; 
Bompa, 1990; Бернштейн, 1990; Алиев, 1990; Altberts et al., 1991; 
Anshel, 1991; Матвеев, 1991; Āboltiņa & Knipše, 1992; Altberts & 
Grāvītis, 1993; Пархомович, 1993; Liepiņš, 1993; Āboltiņa & Brēmanis, 
1994; Иванов, 1994; Гальперин, 1998; Назаренко, 2000; Kancāns, 2000; 
Ābele, 2000; Horghidan, 2000; Fernāte, 2002; Алексеев, 2002; Бойченко, 
2003; Харрингтон, 2003; Горячев и др., 2003; Сорокун, 2005; Шулика, 
2006; Туманян, 2006; Weinberg, 2007; Васильков, 2008; Vazne, 2009; 
Bompa & Haff, 2009; Фарфель, 2011; Franchini et al., 2013; Franchini et 
al., 2017). 

3. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas elementi – stājas, satvērieni, 
pārvietošanās veidi, pārvietošanās virzieni, krišanas tehnika 
(Harrison,1952; Kawaishi, 1960; Geesink, 1967; Tegher,1967; 
Inokuma,1973; Эссинк,1974; Inakuma & Sat 1979; Rudzītis, 1979; Kudo, 
1980; Wolf, 1981; Lehman & Muller-Deck, 1987; Hoare, 1994; Kano, 
1994; Inogai & Habersetzer, 2002; Туманян, 2006; Pimenovs, 2006). 

4. Sportistu tehniskā meistarība – tehnikas arsenāls, tehnikas efektivitāte, 
tehnikas apguves līmenis (Geesink,1967; Tegher, 1967; Inokuma, 1973; 
Андреев, 1974; Эссинк, 1974; Свищев, 1976; Иваи, 1977; Купцов, 1978; 
Deci & Ryan, 1985, 2000; Orlick, 1986, 2000; Лукашев, 1986; Тищенко, 
1988; Фомин, 1990; Kano, 1994; Pimenovs, 1996; Dravnieks,1997; 
Martens, 2004; Шуликa, 2006; Lanka, 2007; Fernāte, 2008). 

5. Džudo sacensību darbības vērtēšana (Чумаков, 1976; Rudzītis, 1979; 
Трофимов, 1996; IJF 2014, 2021) un sacensību darbības modeļa 
raksturojums (Dravnieks, 1997; Шулики, 2006; Lanka, 2007; Fernāte, 
2008). 

6. Optimizācijas teorija atklāj, ka no dažām pieejamām alternatīvām 
nosakāma labākā izvēle, kas optimizē (maksimalizē vai minimalizē) 
konkrētu mērķa funkciju (Bhatti, 2000), tādējādi treniņa procesa 
optimizācija, plānojot mācību procesu ir iespējama mācību-treniņa mērķa 
un uzdevumu izvirzīšanā; mācību satura izvēlē un precizēšanā, ņemot vērā 
mērķi kā arī piemērotāko mācību formu, metožu un līdzekļu izvēli 
(Семушина & Ярошенко, 2001; Туманян, 2006; Bocioaca, 2014). 

7. Humānistiskais pedagoģiskais modelis – uz personības attīstību centrēts 
modelis, lai nodrošinātu izaugsmi un pilnveidi mācīšanas un mācīšanās 
procesos treniņu nodarbībās (Maslow, 1962; Rogers, 1969; Hellison, 1973, 
1985; Saga, 1978; Lombardo, 1987, 1995, 1999; Purkey, 1991; Chandler, 
1988; Shelach, 2003), īstenojot trīs dimensiju mācīšanās teoriju (Illeris, 
2007). 
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Pētījuma veids: kvantitatīvs eksperimentāls pētījums. 
 
Zinātniskā novitāte: 

1. Tika izveidots un interpretēts pasaules un Latvijas spēcīgāko džudistu 
stāvus cīņas tehnikas arsenāla un efektivitātes realizācijas raksturojums, 
un noteikta tā nozīme džudista tehniskajā sagatavotībā sacensību un 
treniņu procesā. 

2. Ir izstrādāti džudo stāvus cīņas pamattehnikas izpildes galvenie principi 
un īsi to skaidrojumi latviešu valodā. 

3. Ir izstrādāts un aprobēts džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās 
optimizācijas modelis. 

 
Praktiskais nozīmīgums: 

Darbs satur zinātniski praktiskas rekomendācijas:  
1. Ir izstrādātas rekomendācijas džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās 

optimizācijas modelim, kuru džudo treneri var izmantot savā praktiskajā 
darbībā. Pētījuma autors ir adaptējis džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
terminus (nosaukumus) no japāņu valodas, kā arī izveidojis īsus 
skaidrojumus un klasifikāciju latviešu valodā. Darbā ir arī stāvus cīņas 
pamattehnikas galvenās metienu fāzes principu skaidrošana un to 
mācīšanas 12 treniņu algoritmu ķēdes. Modeļa īstenošana ietver 40  
pamattehniskas paņēmienus no visām stāvus cīņas metienu klasifikācijas 
grupām. 

2. Tika izveidots nolikums par džudo pamattehnikas vērtēšanas 
nosacījumiem. Nolikuma saturā ir džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
vērtēšanas sarežģītības pakāpes, tehnisko paņēmienu vērtēšanas kritēriji un 
vērtēšanas protokolu paraugi džudo stāvus cīņas pamattehnikas skolēnu 5.-
1. meistarības pakāpei; 
Džudo treneri varēs iekļaut šīs rekomendācijas savos darba plānos – džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanā, kā arī tehniskās sagatavotības 
novērtēšanā. 

 
Promocijas darba aizstāvēšanai izvirzītas tēzes: 

1. Lai optimizētu džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanos, tā jāuzsāk, ar 
džudistu mācīšanas vajadzību noteikšanu; mācīšanas mērķu izvirzīšanu; 
mācīšanas uzdevumu noteikšanu; mācīšanas metožu un līdzekļu izvēli; 
mācīšanas rezultātu novērtēšanu; liekot uzsvaru uz koordinācijas spēju 
attīstīšanu, izmantojot vispārattīstošos, palīgvingrinājumus, 
speciālsagatavojošos un sacensību vingrinājumus. Bērniem vispirms 
jāapgūst džudo stāvus cīņas pamattehnikas elementi, kam seko 40 džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmieni, un to visu ir jāpaveic 5-7 gados.  

2. Veiktie pētījumi par Latvijas un Pasaules čempionātu cīņām augstas klases 
džudistiem (2 finālisti un trešo vietu ieguvēji) liecina, ka stāvus cīņas 
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pamattehnikas paņēmieni tiek izmantoti no visām metienu klasifikācijas 
grupām, tātad mācību procesā jaunajiem džudistiem ir jāapgūst viss 
metienu klāsts, lai nākotnē sportists būtu vispusīgi tehniski sagatavots un 
spētu atpazīt pretinieku nodomus, kā arī veidot savus uzbrukumus; 

3. Balstoties uz novērtējumu džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu 
mācīšanās procesu jaunajiem džudistiem var optimizēt, ja fizisko īpašību 
attīstīšana ir virzīta uz tehniskās sagatavotības pilnveidošanu.  

4. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas apguves optimizācijas modelis sastāv no 
džudistu mācīšanas vajadzību noteikšanas; mācīšanas mērķu izvirzīšanas; 
mācīšanas uzdevumu noteikšanas; mācīšanas metožu un līdzekļu izvēles; 
mācīšanas rezultātu novērtēšanas, kā arī vispārattīstošajiem, 
palīgvingrinājumiem, speciāli attīstošajiem un sacensību vingrinājumiem.  

5. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas apguves optimizācija sākotnēji notiek, 
izmantojot vispārattīstošos, palīgvingrinājumus, speciālattīstošos un 
sacensību vingrinājumus, kuru laikā tiek apgūti tehnikas elementi līdz 
iemaņu līmenim, kam seko 5 skolēnu pakāpes (kyo) ar 8 tehniskajiem 
paņēmieniem katrā. Notiek uzkrāto kustību pieredzes paplašināšana un 
ķermeņa kustību pārvaldīšana 3 plaknēs, kā arī paralēli fizisko īpašību 
attīstīšana, liekot uzsvaru uz koordinācijas spējām. Viss iepriekš minētais 
ir domāts tehniski taktiskās darbības paplašināšanai, kas jāpaveic 5-7 gadu 
laikā. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanas optimizācijas iespējas 
ir atkarīgas no mācīšanas mērķa, uzdevumiem, mācīšanas metožu un 
līdzekļu izvēles, mācīšanas rezultātu vērtēšanas. Mācīšanās optimizācija ir 
nepārtraukts process. 

Pētījuma robežas: 
Šī darba noteiktās pētījuma robežas ietver sacensību un mācību-treniņu procesu 
džudo. Tika pētīts tehnikas arsenāls, rezultativitāte un efektivitāte vīriešu cīņās 
pusfinālos un par godalgotajām vietām visās svara kategorijās 2005.gada Pasaules 
čempionātā, savukārt 2014.gada PČ tika pievērsta uzmanība svara kategorijai līdz 
90kg un tas pats tika pētīts arī 2012.gada LČ ar nolūku veikt sacensību darbības 
profila noteikšanu augstas klases sportistiem un ņemot vērā šos rezultātus noteikt 
kādu džudo stāvus cīņas pamattehniku ir nepieciešams apgūt treniņu procesā un 
kā veikt tās mācīšanās optimizāciju 7-12 gadus veciem džudistiem. Promocijas 
darbā ir noteikti rādītāji, kas veicina sportistu džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
apgūšanu. Pētījuma gaitā ir izstrādāts un aprobēts džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas mācīšanās optimizācijas modelis, kur ir iekļauti optimizācijas 
posmi kā arī džudo stāvus cīņas pamattehnika un vingrinājumi uz kuriem balstās 
pamattehnikas turpmākā mācīšanās. Darbā ir veikts konstatējošais eksperiments 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās optimizācijā no dzeltenās līdz 
zaļās jostas tehnikai, kā arī modelēta jostu tehnikas mācīšanās līdz brūnajai jostai. 
Pētījuma noslēgumā ir izstrādātas rekomendācijas džudo treneriem stāvus cīņas 
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pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijai 7-12 gadus veciem 
džudistiem. 
 
Atslēgas vārdi:  
Džudo sarežģītie stāvus cīņas pamattehnikas paņēmieni, džudo daudzveidīgie 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmieni,  mācīšanās optimizācija, džudo elementi, 
džudo tehnika, skolēnu meistarības pakāpes (kyo), džudistu tehnikas arsenāls, 
tehnikas efektivitāte, džudo termini, džudo vērtēšana. 
 
Džudo terminu (starptautiski atzītu) izruna un skaidrojumi: 
Judo (džudo) - tiešs (kontakta), spēka, sarežģītas koordinācijas divcīņas veids. 
Japāņu valodā ir ļoti daudz nozīmju: džu – mīksts, maigs, pieklājīgs; do – ceļš, 
pareiza taka, sirdsapziņa, morāle, prasme, kā arī princips “labsirdība uzvar 
ļaunumu un maigums gūst virsroku pār rupju spēku”. 
Kyo (kjū) - džudo skolnieku meistarības pakāpes (6.-1. kyo); 
Dan (dan) - meistaru pakāpes (1.-10.dans); 
Tori (tori) - tas, kurš izpilda paņēmienu; 
Uke (uke) -partneris – pretinieks, pret kuru izpilda paņēmienu; 
Age (age) - celt augšā; 
Ashi (aši) - kāja (s); 
Basami (basami) - griezt ar šķērēm; 
Curi (curi) - celt, piecirst zivi kura ir trāpījusies uz āķi, pretinieka raušana uz 
augšu, lai viņš zaudē līdzsvaru un nostājās uz pirkstgaliem; 
Tsurikomi (curikomi) - pretinieka izsišana (mešana) pēc izraušanas no līdzsvara 
ar rāvienu uz augšu; 
Daki (daki) - apķert, turēt uz rokām; 
De (de) -kāja kas atrodas priekšā un pilda soli; 
Eri (eri) - apkakle, atloks, apmale; 
Gake (gake) - aizkabināt (āķēt) ar āķi, piestiprināt. Šī veida metienos kājai nav 
aktīva darbība, tā tikai bloķē - neļauj uke spert soli, aiztur uke līdzsvara 
atjaunošanu, bet pats metiens tiek pildīts ar rokām vai ķermeni (notriecot); 
Gari (gari) - griest ar sirpi. Vajag paskaidrot, ka japāņi vācot rīsu ražu - griež rīsu 
asnus pēc iespējas zemāk ar asmeņa aso pusi pret sevi. Šī veida metieni tiek 
izpildīti ar tori roku (rokām) vai kāju pret uke kāju (kājām) uz savu pusi pretinieka 
kājas pēdu virzienā;  
Guruma (guruma) - ritenis (riņķis). Šī veida metienos uke ķermenis ir kā spieķis, 
kas griežas  apkārt riteņa asij (centram). Ass var būt reāla, var būt arī iedomu un 
piederēt gan tori, gan uke;  
Hane (hane) - uzmest, atmest, atlēkt. Pretinieka kājas atmešana uz sāniem; 
Harai (izmanto arī barai) – slaucīt ar slotu. Šī veida metienos tori piecērt ar savu 
pēdu pretinieka pēdu. Tori pēda ir izgriesta un mazais kājas pirksts pieskaras 
grīdai; 
Hiki (hiki) - vilkt uz sevi; 
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Hikikomi (hikikomi) – pretinieka izsišana (mešana) pēc izvešanas no līdzsvara ar 
rāvienu uz sevi; 
Hiza (hiza) - celis (ceļi); 
Ippon (ippon) - viena roka, vienu roku; 
Yoko (joko) - uz sāniem, horizontālā virzienā; 
Kata (kata)  - pleci; 
Ko (ko) - mazs, ar tuvāko kāju,  pa mazu trajektoriju; 
Komi (komi) - kam. Džudo cīņa varētu nozīmēt norādi, kuru ķermeņa daļu ir 
jāizsit no pozīcijas; 
Koshi (koši) - ķermeņa jostas vietas apkārtmērs, jostas vieta, gurni;  
Ma (ma) - uz priekšu, taisni; 
Makikomi (makikomi) - saritināt, uzpīt, uztīt. Šī veida metieni tiek pildīti, tori 
krītot kopā ar uke. Uzbrukums tiek uzsākts (veidots) ar spēcīgu pagriezienu ar 
muguru pret pretinieku, izvelkot to no līdzsvara un iesaistot  kustībā it kā uztinot 
viņa ķermeni savam apkārt un turpinot ar metienu;   
Mata (mata) - gurns (augšstilba augšējā mala); 
Moro (moro) - abas rokas, ar abām rokām; 
Nage (nage) - mest, metiens. Augšupejoša-lejupejoša trajektorija. Tātad, izpildot 
metienu, tori (tas kurš met) ceļ augšā un tad met lejā uke (pretinieks, partneris); 
O (o) - lielais, ar tālāko kāju, pa lielu trajektoriju;  
Oi (oi) - ņemt uz muguras, uzvelt uz muguras; 
Okuri (okuri) - pavadīt, iet līdzās; 
Otoshi (otoši) - nolaist no augšas uz leju, gāzt. Tori strauji pazemina savu 
personīgo ķermeņa masas centru un uzreiz vadot (metot) uke uz leju (no augšas 
uz leju); 
Re (re) - divas, ar divām; 
Rei (rei) - paklanīšanās, sasveicināšanās; 
Ritsurei (ricurei) - paklanīšanās stāvus, sasveicināšanās stāvus; 
Sasae (sasae) - balstīt, noturēt, bloķēt. Balsts ar pēdu, lai neļautu pretiniekam 
spert spoli un saglabātu līdzsvaru;  
Se (se) - mugura; 
Sode (sutemi) - piedurkne (s); 
Soto (soto) - ārējais, no ārienes, no ārpuses; 
Sukui (sukui) - smelt. Saķert no apakšas ar roku un celt augšā; 
Sumi (sumi) - uz iekšējo stūri; 
Sutemi (sutemi) - ar kritienu, kritienā; 
Tachi (tači) - stāvus; 
Tandoku renshu (tandoku renšu) - treniņš bez pretinieka; 
Tai (tai)  - ķermenis; 
Tani (tani) - ieleja, tāliene;  
Taoshi (taoši) - gāzt, apgāzt. Piemēram, grūst priekšmetu augšējā punktā, kad nav 
piestiprināta apakša; 
Te (te) - roka; 



 13 

Tomoe (tomoe) - zīme līdzīga komatam, kas apzīmē apļveida kustību, kas pāriet 
no mazas trajektorijas uz lielu;  
Tori - tas, kurš izpilda paņēmienu; 
Uchi (uči) - no iekšpuses, iekšējais; 
Uke (uke) - partneris - pretinieks, pret kuru izpilda paņēmienu; 
Uki (uki) - peldēt uz ūdens virsmas, parādīties; 
Ura (ura) - no priekšas uz aizmuguri, aiz muguras; 
Ushiro (uširo) - atpakaļ, atmuguriski; 
Utsuri (ucuri) - sajaukt, pamainīt;  
Wakare (vakare) - sadalīties, iet uz dažādām pusēm. Pildot šī veida metienu, tori 
krīt uz sāniem un izrauj pretinieku sev līdzi, izmantojot savu svaru; 
Waki (vaki) - paduse; 
Waza (vaza) - tehnika, paņēmiens, paņēmieni; 
Skolēnu meistarības pakāpes – džudo tehniskas meistarības pakāpes, kas satur 
noteiktu pamattehnikas skaitu un katrai pakāpei ir attiecīgās jostas krāsa. 
 
Citu terminu skaidrojumi: 
Fiziskās īpašības - ir iedzimtās, morfoloģiskās un funkcionālās īpašības, kuru dēļ 
iespējama cilvēka fiziskā (materiāli izteiktā) rīcība, kas izpaužas mērķtiecīgā 
motoriskajā darbībā (Матвеев, 1991); 
Koordinācija - tā ir cilvēka spēja ātri apgūt jaunas kustības un pārveidot tās 
atbilstoši mainīgo apstākļu prasībām; 
Tehnikas paņēmiens - saprot noteiktu kustību paņēmienu, kas atlētam ļauj 
racionāli un efektīvi realizēt savas iespējas sacensību vingrinājumā; 
Tehnikas elements - tehnkas paņēmiena sastāvdaļa; 
Tehniskā sagatavotība - kustību sistēmas (sporta veida tehnikas) apgūšanas 
pakāpe, kas sekmē optimālu rezultātu sasniegšanu izvēlētajā sporta veidā. 
M (mean) - vidējais aritmētiskais; 
SD (standard deviation) - standartnovirze; 
Biomotorās spējas - sporta sasniegumos dominējošās spēka, ātruma un izturības 
kombinācijas (Bompa & Haff, 2009). “Bio-” norāda saistību ar bioloģiju, bet “-
motors” – uz kustību.  
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1. DŽUDO STĀVUS CĪŅAS PAMATTEHNIKAS PAŅĒMIENU 
MĀCĪŠANĀS OPTIMIZĀCIJAS TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS 

JAUNAJIEM DŽUDISTIEM 
 

Promocijas darba ievadā ir pamatota pētnieciskā darba aktualitāte un 
problēma, un formulētas zinātniskās kategorijas, norādot pētījuma zinātnisko 
novitāti, teorētisko un praktisko nozīmi, pētījuma teorētiski metodoloģisko 
pamatojumu, izvirzītās aizstāvēšanai tēzes un noteiktās pētījuma robežas. 
Pētījuma teorētisko daļu veido trīs apakšnodaļas. 

Promocijas darba teorētiskās daļas pirmajā apakšnodaļā “1.1. Džudo stāvus 
cīņas pamattehnikas raksturojums” tiek veikta pamattehnikas analīze. Tiek 
izzināti un aprakstīti džudo elementi, džudo stāvus cīņas tehnikas paņēmienu 
izpildes principi, džudo cīņas tehnikas terminoloģija, džudo stāvus cīņas 
pamattehnika, kā arī džudo stāvus cīņas tehnikas paņēmienu kompleksu 
vērtēšana. 

Analizējot literatūras avotus un pētot jautājumu, ar ko vajadzētu uzsākt 
džudo mācīšanās optimizāciju, nonācu pie slēdziena, ka džudo stāvus cīņas 
tehnikas pamati ir stājas (9 veidi), satvērieni (6 veidi), pārvietošanās veidi (3 
veidi), pagriezieni (7 veidi), pārvietošanās virzieni (9 veidi), krišanas tehnika (7 
veidi) un pretinieka pārvietošana labilā stāvoklī (8 veidi), kas jāapgūst augstā 
iemaņu līmenī. 
 Apkopojot informāciju par metienu principiem, var secināt, ka džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienus var iedalīt 7 grupās: slaucīšana, 
bloķēšana, pļaušana, celšana, griešana, sķērsošana, savērpšana. 

Termins ir vārds vai vārdkopa, ar kuru raksturo stingri noteiktu zinātnisku 
jēdzienu. Klasifikācija, sistemātika un terminoloģija savstarpēji mijiedarbojas un 
pilnveidojas. Dažādiem cīņas praksē izmantotajiem speciālajiem vingrinājumiem 
ir konkrēti nosaukumi, kuri netiek izmantoti oficiālajā terminoloģijā, toties 
atbilstoši izvēlētajai pazīmei ļoti palīdz klasifikācijai. Termini nodrošina sporta 
cīņas veidu speciālistu saziņas iespējas  praktiskās darbības apstākļos. 
 Salīdzināts Francijas, Japānas un LSPA DžS stāvus cīņas pamattehnikas 
paņēmienu dalījumus pa skolēnu meistarības pakāpēm (kyo) atbilstoši jostu 
sistēmai. Francija un Japāna izvēlēta tāpēc, ka šo valstu sportisti olimpiskajās 
spēlēs uzrāda augstus rezultātus. Secinu, ka paņēmienu un jostu skaits atšķiras. 
Francijas jostu sistēmā ir 6 skolēnu meistarības pakāpes (kyo) un 47 džudo stāvus 
cīņas pamattehnikas paņēmieni, un paņēmienu skaits katrai pakāpei ir atšķirīgs. 
Bet Japānas un LSPA DžS jostu sistēmas ir ļoti līdzīgas – 5 pakāpes pa 8 
paņēmieniem katrā. 

SDžF speciālisti pievērš uzmanību džudo elementiem un vispārējām 
lietām, kas ir jāievēro, lietojot 3 kļūdu apzīmējumus: maza, vidēja, liela kļūda 
(tiešā tulkojumā no angļu valodas). Tiek vērtēti 15 džudo paņēmieni, rituāli, 
pārvietošanās, attālumi, kā arī sportistu izskats (kimono stāvoklis, valsts un 
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reklāmas uzraksti, kā ir sasieta josta utt.). Vērtējot metienus,  vēro abu spotistu 
darbību, t.i., gan tori, gan uke, bet gala vērtējums ir kopējs.  

Savukārt latviešu valodā, ņemot vērā kļūdu būtību, tās var klasificēt trīs 
kategorijās: sīkas, būtiskas un rupjas. Par rupju kļūdu uzskata darbību, kura 
izkropļo kustību darbības tehnikas pamatu. Par būtisku kļūdu uzskata darbību, 
kurā neizpilda vispārējās tehnikas detaļu. Savukārt par sīkām kļūdām dēvē 
nelielas neprecizitātes kustību darbības tehnikas detaļu izpildījumā, kuras rada 
darbības efektivitātes samazināšanos (Fernāte, 2016). 

Promocijas darba teorētiskās daļas otrajā apakšnodaļā “1.2. Tehniskās 
meistarības komponenti, džudo stāvus cīņas tehnikas arsenāls, sacensību 
darbības vērtēšana, sacensību darbības modeļa raksturojumi” tiek veikta 
izpēte un analīze par tehniskās meistarības komponentiem – tehnikas apjomu, 
tehnikas dažādību, tehnikas efektivitāti, tehnikas rezultativitāti, tehnikas apguves 
līmeni. Kā arī tiek pētīta un analizēta džudo klasifikācija, sistemātika un 
terminoloģija. 

Sporta meistarība pētījuma ietvaros ir definēta kā specifisku sasniegumu 
mērķu vai noteikta kompetences līmeņa sasniegšana. Savukārt sportista mērķis ir 
sasniegt meistarību konkrētā situācijā, uzlabojot vai pilnveidojot prasmes. 
Tehniskās meistarības pētījumi ietver tehnikas arsenāla, efektivitātes un apguves 
līmeņa noteikšanu, pieņemot, ka sportists izmanto no biomehāniskā viedokļa 
racionālu tehniku. Savukārt tehnikas arsenālu raksturo tehnikas apjoms un 
dažādība, apguves līmeni – stabilitātes noturības, saglabāšanās un automātiskuma 
raksturojums. Sportista mērķis ir sasniegt meistarību konkrētā situācijā, uzlabojot 
vai pilnveidojot prasmes. Tehniskās sagatavotības apjoms ir tehnisko paņēmienu 
skaits, kurus sportists prot izpildīt vai izpilda treniņos, un to sauc par kopējo vai 
treniņu apjomu. Sacensību apjoms ir sacensībās izpildīto dažādo tehnisko 
paņēmienu skaits. Lai veiksmīgi sastādītu rīcības plānu, cīkstonim ir vajadzīgas 
zināšanas un pieredze. Viņam jāprot vērtēt savas un pretinieku spējas, lai varētu 
izvēlēties pareizo tehniku un taktiku un spētu to realizēt. Metienu dažādību nosaka 
pēc metienu klasifikācijas grupām. Tehnikas efektivitāte atšķirībā no tehnikas 
racionalitātes neraksturo to vai citu tehnisko paņēmienu, bet parāda sportista 
prasmi šo tehniku izmantot augstu rezultātu sasniegšanai. Tehnikas apguves 
līmeni pēta trīs galvenajos virzienos, kas raksturo stabilitāti, noturību un 
automātiskumu. 

Klasifikācija ir daudzu objektu, šajā gadījumā, tehnikas sadalījums grupās 
atbilstoši nozīmīgākajām pazīmēm. Iekšējos sakarus starp klasēm un grupām 
izskata sistemātika. Sistemātika – zinātnes nozare, kas izskata sistematizācijas 
principus un metodes. Sistematizēšana (džudo) ir mērķtiecīgs objektu sadalīšanas 
process, kas realizējams pēc objektu atšķirīgajām un līdzīgajām pazīmēm. 
Atšķirībā no klasifikācijas, kad klasificējamie objekti attiecas uz vienu vai otru 
iedalījumu, sistematizācijas gadījumā objekti tiek savstarpēji salīdzināti. 
Klasifikācijas un sistemātikas uzdevums ir atspoguļot džudo būtību. Veiksmīgi 
sastādīta klasifikācija ir pamats zinātniski pamatotas terminoloģijas radīšanai. 
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Džudo terminoloģija ir terminu kopums, kuru izmanto zinātniski pedagoģiskā un 
sporta darbībā. Sākumā tiek veidota klasifikācija, kas rezultējas jau kā noteikta 
sistēma un tad uz šīs bāzes tiek izveidoti visu paņēmienu zinātniski pamatoti 
termini. Bez džudo klasifikācijas, sistemātikas un terminoloģijas nebūtu 
iespējams ērti sadalīt un glabāt informāciju, apmainīties ar to, kā arī pētīt, attīstīt 
džudo un visu to lietot mācību procesā. 

Terminoloģijas nozīmi nosaka fakts, ka tā kalpo par sazināšanās līdzekli 
starp  konkrētās nozares speciālistiem. Objektu terminus un nosaukumus formulē 
šajā gadījumā pēc atbilstošiem noteikumiem, tiem piemīt viennozīmības īpašība 
un tie ir pieejami visiem nozares speciālistiem (iespiestos materiālos, mutvārdos, 
zinātniski metodiskā un praktiskā darbībā).  

Aizpagājušā gadsimta beigās Kodokan institūtā  Dzigoro Kano vadībā 
sistematizēja dažādas džudo cīņas tehniskās darbības. Veicot šo darbu, cīņas 
tehnika tika sadalīta divās klasēs: stāvus cīņas tehnika (Nage-waza); guļus cīņas 
tehnika (Ne-waza). Stāvus cīņas tehnika  tika iedalīta divās apakšklasēs. Tā ir 
metienu tehnika no stāvus stāvokļa (Tachi-waza) un metienu tehnika, izpildītājam 
krītot (Sutemi-waza). Savukārt metienu tehnika no stāvus stāvokļa (Tachi-waza) 
iedalīta trīs grupās: metieni, kur galvenā nozīme ir rokām (Te-waza); metieni, kur 
galvenā nozīme ir gurniem (Koshi-waza); metieni, kur galvenā nozīme ir kājām 
(Ashi-waza). Metienu tehniku ar krišanu (Sutemi-waza) iedalīta divās grupās: 
metieni, kuru izpildītājs krīt uz muguras (Ma-sutemi-waza); metieni, kuru 
izpildītājs krīt uz sāniem (Yoko-sutemi-waza). Savukārt guļus cīņas tehnika 
iedalīta trīs grupās: noturēšanas tehnika (Osaekomi-waza); žņaugšanas tehnika 
(Shime-waza); sāpju paņēmienu tehnika (Kansetsu-waza). Šī klasifikācija kalpo 
par pamatu visu klasifikatoru darbam, ir aktuāla arī mūsdienās un tiek izmantota 
visā pasaulē.  
 Japāņu klasifikācija ir veidota pēc anatomiskā principa, akcentējot ķermeņa 
daļu, kas izpilda paņēmiena tehniku,  bet mūsdienās vēl joprojām  izmanto citu 
valstu iepriekšējā gadsimtā izveidoto klasifikāciju pēc biomehāniskā principa. Bet 
ir speciālisti, kas Nage-waza klasificē pēc spēka pāra un sviras principa, t.i., 
analizē spēku virzienus, statisko un uke dinamisko ķermeņa ceļu metiena fāzē 
(lidošanas fāzē), kā arī sportistu pāra - tori un uke - biodinamiskās grupas 
simetrijas. 

Džudo stāvus cīņas tehnisko paņēmienu skaits dažādās valstīs vai 
organizācijās var atšķirties. Piemēram, Kodokan institūta oficiālajos sarakstos ir 
67 paņēmieni, bet SDžF oficiālajā sarakstā ir 71 paņēmiens. 

Promocijas darba teorētiskās daļas trešajā apakšnodaļā “1.3. Džudo stāvus 
cīņas pamattehnikas apguves nosacījumi un optimizācija” tiek pētīts un 
analizēts par džudo stāvus cīņas pamattehnikas paguvē pielietotām metodēm, 
džudo tehnikas un taktikas apguves metodoloģiju, fizisko sagatavotību kā 
pamatnosacījumu džudo stāvus cīņas pamattehnikas apguvi 7-12 gadus veciem 
džudistiem, kā arī treniņu procesa optimizācija. 
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Lai nodrošinātu džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās nosacījumus 
un optimizāciju, ļoti būtisks ir trenera īstenotais pedagoģiskais trenēšanas un 
trenēšanās modelis. 

Šajā nodaļā galvenā uzmanība pievērsta 7-12 gadus vecu džudistu optimālai 
trenēšanas un trenēšanās pedagoģiskā modeļa analīzei. Šajā vecuma posmā,  kad 
bērni uzsāk nodarboties  ar sportu, jāsāk ar iesaistošo pedagoģisko modeli, kas 
paredz, ka  galvenā vērība pievērsta visu dalībnieku pozitīvai, atbalstošai 
iesaistīšanai sportā. Trenera darbību raksturo iesaistīšanās, bet sasniedzamais 
rezultāts ir saskaņots ar sportista vajadzībām. Šo procesu virza pieredze, tiek 
stiprināta dalībnieku pašapziņa un tajā pašā laikā uzmanība pievērsta pozitīvai 
sportista pieredzes nodrošināšanai. Savukārt sportists, iesaistoties sportā, gūst 
neierobežotu personības attīstību sekmējošu pieredzi pozitīvā vidē.  

Kad notiek jaunā džudista iesaiste treniņu procesā, tad par pamatu jāņem 
humānistiskais pedagoģiskais modelis, kurš sekmē personības attīstību kopumā. 
Tas ir uz sportistu personības attīstību centrēts modelis, lai celtu personības 
pašapziņu, nodrošinātu izaugsmi un pilnveidi, realizējot izziņas, emocionālos un 
psihomotoriskos izglītības mērķus. Treneris kopumā rada iespēju sportistam aktīvi 
iesaistīties treniņa procesā, atbalstot pašnoteikšanos, radošumu, rada apstākļus 
personības izaugsmei un sasniegumiem. Sportisti aktīvi iesaistās treniņu procesā, 
mācās, izvērtē un gūst pieredzi no savas individuālās, subjektīvās saskarsmes 
sportā. Sportisti piedalās lēmumu pieņemšanā. 

Mācīšana ir trenera darbība, bet mācīšanās ir sportista darbība (Illeris, 
2007). Tātad treneris veido noteiktu vidi un procesu sakārto tā, lai tas veicinātu 
sportista mācīšanos, kas saistās ar individualizācijas principu (Maslow, 1962; 
Rogers, 1969; Hellison, 1973, 1985; Lombardo, 1987, 1995; Shelach, 2003), un 
lai sportists varētu realizēt savas prasmes un spējas atbilstoši sagatavotībai. 
Trenerim ir jāinformē izglītojamais par mācību uzdevumiem un mērķiem, un, 
balstoties uz individuālu programmu, jaunais džudists aktīvi iesaistās mācību 
treniņu procesā. Illeris (2007) mācīšanos definē plašākā nozīmē kā jebkuru 
procesu, kas dzīvajos organismos izraisa pastāvīgas kapacitātes izmaiņas un kas 
nav saistīts tikai ar bioloģisko nobriešanu vai novecošanu. Tomēr mācīšanās 
nenotiek tikai individuāli. Gluži pretēji, mācīšanās vienmēr ir iekļauta sociālajā 
un sabiedriskajā kontekstā, kas dod impulsus un nosaka saturu un veidu, ko un kā 
var apgūt. 

Risinot džudo treniņā izglītojoši audzinošos, fizisko attīstību veicinošos 
uzdevumus, pedagogam ir ļoti būtiski izvēlēto līdzekļu lietošanai atrast 
optimālākos paņēmienus. Šis meklējumu ceļš ir saistīts ar efektīvu kustību 
mācīšanas, fizisko īpašību (spēju) attīstības sekmēšanas un personības īpašību 
audzināšanas metožu izvēli (Fernāte, 2002).  
 Džudo treniņu procesā lieto: izglītojošās metodes un praktiskās izpildes 
metodes. Izglītošanā lieto: audzināšanas, mācīšanas, mācīšanās metodes. 
Praktiskās izpildes metodes ir: džudo tehnikas mācīšanas metodes (sintētiski 
konstruktīvā un analītiski konstruktīvā) un fizisko īpašību attīstīšanas un kustību 
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iemaņu pilnveidošanas metodes (reglamentētās – nepārtrauktā, intervālā, 
atkārtojuma, apļa treniņa un nereglamentētās – rotaļu un sacensību metode). 

 Par mācību līdzekļiem izmanto: vārdus, demonstrējumus, kopēšanu 
(ieraudzītā atkārtošanu) un dominējošos (līdz pat mācīšanas mašīnām). 
Specīgākais mācību apgūšanas līdzeklis ir treniņš ar vairākkārtēju kustību 
atkārtojumu un kļūdu labojumu. Vingrinājumi (ka līdzeklis) nodrošina stabilu 
cīņas paņēmienu apgūšanu, veicina sportista kustību aparāta nostiprināšanu, visas 
veģetatīvās organisma sfēras attīstību un atvieglo taktisko tehnikas apgūšanu cīņā. 
Fiziskos vingrinājumus iedala pēc konkrētās piederības pie specifiskām sporta 
darbībām vispārattīstošos (sagatavošanas), speciālajos un pamata (sacensību) 
vingrinajumos.  

Mācīšana ir neiespējama bez vairākkārtējas apgūstamā materiāla 
atkārtošanas. Mācību darba procesā vingrinājumus lieto ar mērķi izstrādāt kustību 
māku un prasmi attīstīt speciālās fiziskās īpašības. Vingrinājumu piemeklējums, 
kā arī to izpildes noteikumu un atkārtojumu skaits ir noteikts atkarībā no trenera 
pedagoģisko uzdevumu mērķa. Jauna paņēmiena apgūšanas laikā pasniedzējs 
velta savu uzmanību tam, lai katrs izpildījums būtu pēc iespējas precīzāks. 
Veidojot iemaņas, pasniedzējs visa paņēmiena izpildes laikā seko līdzi pareizam 
vingrinājuma izpildes virzienam un kustību savlaicīgumam. 

Cīņas procesa sarežģītums, bīstamība saņemt traumas, noteikumu 
pārkāpšana mācību procesa laikā prasa īpašo metodisko paņēmienu lietošanu: 
skaitījumus, metodiskos norādījumus, komandas un pavēles utt. Viena no džudo 
īpatnībām ir tā, ka sportisti ir gatavi izpildīt jebkuru trenera norādījumu, tāpēc ir 
arī tādas formas kā norādījumi un pavēles. Tās visbiežāk lieto nodarbības sākumā 
ar mērķi paaugstināt audzēkņu uzmanību, disciplīnu un koncentrēšanos. 
 Džudo treniņos tiek izmantoti speciālie un vispārattīstošie vingrinājumi, ar 
un bez inventāra, ar un bez partnera. Džudisti izmanto stāvus cīņas tehnisko 
paņēmienu komponentu  atstrādāšanas līdzekli “uchi-komi”. Citiem vārdiem 
sakot, tas ir daudzkārtējs metiena starta pozīcijas atstrādāšanas paņēmiens. Tiek 
izmantots arī “nage-komi” vingrinājums, tas ir daudzkārtējs tehniskā paņēmiena 
izpildījums ar pretinieka gāšanu un mešanu. Nākamais līdzeklis ir “Randori” – 
brīva cīņa. Brīva cīņa jeb randori palīdz attīstīt uzbrukuma, aizsardzības un 
pārvietošanās māku, kā arī speciālo izturību. Ir daudz dažādu randori variantu: ar 
lielu pretestību, ar samazinātu pretestību, uzbrūk tikai viens no džudistiem, 
randori ar uzdevumu utt. Džudo tiek izmantots arī treniņš bez partnera, tā 
saucamais “tandoku-renshu”. To lieto visu paņēmienu apgūšanai un 
pilnveidošanai. Džudo treniņos tiek izmantoti arī vienkāršotie cīņu veidi, rotaļas 
un pielāgotās sporta spēles. Protams, datortehnoloģiju strauja attīstīšanās ļauj 
apgūt arī džudo tehniku. Džudo apmācība ietver mēģinājumu un noteiktu metožu 
efektīvu izpildi, simulētā cīņā izmantojot “Kinect” sensoru.  
 Treneriem savu sportistu efektīvai mācīšanai un attīstīšanai ir jāapgūst un 
jālieto liels metožu un līdzekļu kopums. 
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Džudo tehnikas un taktikas apguves metodoloģija sastāv no džudistu 
zināšanām, mākām un iemaņām. Kustību iemaņas veidojas cīņas gaitā un pildot 
dažādus vingrinājumus. Ir četras procesa īpatnību veidošanās stadijas (vispārīgā, 
koncentrēšanās, nostiprināšanas un uzlabošanas), kurām džudo mācīšanas gaitā ir 
sava nozīme. Mācības ietekmē arī esošās iemaņas. Savukārt mācību procesa 
veidošanā ir jāievēro vairāki principi. Tie ir: apzinīguma un aktivitātes princips, 
uzskatāmības, sistemātiskuma un pieejamības princips. Džudo sacensību tehnikas 
apgūšanā didaktiskajiem principiem jāsekmē iespēja vieglākajam mācību 
materiālam kļūt par fundamentu nākamajam, t.i., sarežģītākam materiālam. 

Džudo ir nepieciešama koordinācijas (tehniskā) un fiziskā sagatavotība, 
kuras līmenim jāatbilst džudistu sporta kvalifikācijai. Džudistu koordinācijas 
spējas jeb tehniskā gatavība galvenokārt izpaužas kā ķermeņa kustību vadības 
kvalitāte trīs telpas plaknēs (vertikālajā, horizontālajā, sagitālajā), sarežģītās 
kustību trajektorijās, kā arī spējā veikt kustības dažādos atbalsta apstākļos (ciets, 
kustīgs, mīksts, slidens, ūdens, gaisa utt.)(Туманян, 2006). 

Džudo ir emocionāls un sarežģītas koordinācijas sporta veids, un, lai 
sasniegtu sacensību rezultātus, atlētam ir jābūt vispusīgi attīstītam. Kā atzīmē 
džudo speciālisti, tad sacensību rezultātu nosaka vairāki faktori – tehniskā, 
taktiskā, psiholoģiskā sagatavotība, dažādi ārējie faktori un liela nozīme ir arī 
koordinācijas spēju attīstīšanai visos sagatavotības etapos. 

Koordinācija ir atkarīga no precīzas analizatoru darbības (analizators sastāv 
no sajūtu orgāna un tiem nervu sistēmas veidojumiem, kuri piedalās konkrētas 
sajūtas uztverē un analīzē). Sevišķi nozīmīga ir kustību analizatora darbība. Jo 
precīzāk cilvēks izjūt savas kustības, jo vieglāk viņš apgūst jaunas (Менхин, 
1986; Назаренко, 2000). Koordinācijas attīstīšana ir būtiska pirmsskolas un 
sākumskolas periodā. Tā, piemēram, kustību precizitāte visvairāk pieaug no 4-5 
līdz 7-8 gadu vecumam. Kustību maksimālās amplitūdas pieaugums notiek no 7 
līdz10 gadiem un pēc 12 gadiem praktiski nemainās, bet kustību precizitāte 
palielinās līdz 13-14 gadu vecumam. Tādējādi arī koordinācija ir saistīta ar nervu 
un muskuļu attīstību un funkcionālo briedumu, kādēļ bērni līdz 6-7 gadiem nav 
spējīgi īsā laikā veikt precīzas kustības. Telpiskā kustību precizitāte pamazām 
attīstās pēc tam, vēlāk arī laika precizitāte (Лях, 1988; Burton, 1989; Бойченко, 
2003). 

Ja džudistam ir iedzimti dotumi un nepieciešamie apstākļi to attīstīšanai, 
tad džudists var sasniegt augstu tehnisko un fizisko sagatavotības līmeni, kas var 
ietekmēt viņa sporta rezultātus. To pamatā ir daudzu paņēmienu tehnikas 
apgūšana. Treniņa procesa optimizācija notiek, jau plānojot mācības. Mācīšanās 
optimizācija ir nemitīgs process, ko veido vairāki etapi: džudistu mācīšanas 
vajadzību noteikšana; mācīšanas mērķu izvirzīšana; mācīšanas uzdevumu 
noteikšana; mācīšanas metožu un līdzekļu izvēle; mācīšanas rezultātu novērtēšana 
un tad atkal seko pirmais etaps. Katrā no šiem etapiem var veikt optimizāciju.  

Sportistu vajadzības var noteikt, balstoties uz ilggadēju sportistu 
sagatavošanas pieredzi. Tai ir ļoti svarīga loma sportista sagatavošanā. Svarīgs 
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nosacījums ir apzināta prakse un individualizācijas process. Jānosaka cīņas 
tehniski taktiskie mainīgie lielumi un to nozīme sacensībās un līdz ar to arī treniņu 
procesā. 

Mācīšanās mērķu izvirzīšana notiek, ņemot vērā sportistu vecumu un 
sagatavotības līmeni. Katrai skolēnu meistarības pakāpei ir atbilstoši stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmieni un katram vecumam  - vajadzīgo fizisko īpašību 
attīstīšana. 

Pēc augsta līmeņa treneru domām, džudo treniņiem un sacensībām 
raksturīgas tradicionālo (uchi-komi, nage-komi, randori utt.) un mūsdienu 
mācīšanas metožu kombinācijas (propriocepcija, 3D kustību analīze, garīgā 
attīstība utt.), un to izvēli ļoti ietekmē arī trenera sporta kultūra. Viens no 
galvenajiem treniņu procesa optimizācijas faktoriem ir didaktisko principu 
ievērošana un individualizācija. Lai tehniskais paņēmiens tiktu apgūts iemaņu 
līmenī, treniņa laikā to nepieciešams atstrādāt ar lielu atkārtojumu skaitu. 

Ļoti svarīgi pievērt uzmanību vingrinājumu kopas izvēlei, lai varētu attīstīt 
visas džudo nepieciešamās fiziskās īpašības un vajadzīgās iemaņas. 
Vingrinājumiem ir jābūt saprotamiem, ar skaidru terminoloģiju, teorētiski 
pamatotiem. 

Lai noteiktu mācīšanas rezultātus, ir nepieciešama džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu vērtēšana. Lai noteiktu sacensību cīņu darbību, ir 
nepieciešama tiesāšana. Lai vērtēšana un tiesāšana būtu objektīva, ir jābūt skaidri  
zināmiem vērtēšanas kritērijiem un parametriem. Vērtēšanas process jāveic 
pieredzējošiem džudo speciālistiem. 

Ar mācību optimizāciju saprot plašu pasākumu sistēmu, kas trenerim dod 
iespēju konkrētajos apstākļos sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus. 
Optimizēt mācību procesu, ievērojot vispārīgos mācību un treniņu mērķus, 
pedagoģiskās likumsakarības, mācību principus, katra sportista un visas mācību 
grupas reālās mācīšanās iespējas un audzinātības līmeni, kā arī paša trenera 
iespējas, nozīmē noteikt attiecīgajai mācību nodarbībai vai nodarbību ciklam 
konkrētos mācību uzdevumus, atbilstoši tiem konkretizēt mācību saturu, 
izvēlēties piemērotas formas un metodes (arī pareizi tās saskaņot). Tas viss 
kopumā rada iespēju sasniegt projektētos rezultātus paredzētajā laikā ar mācību 
procesa dalībnieku normālu piepūli.  

Mācīšanās optimizācijas posmi ir nemitīgs process. Pētījuma autors izšķir 
šādus posmus: džudistu mācīšanas vajadzību noteikšana; mācīšanas mērķu 
izvirzīšana; mācīšanas uzdevumu noteikšana; mācīšanas metožu un līdzekļu 
izvēle; mācīšanas rezultātu novērtēšana, kam atkal seko pirmais posms. Džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu apguves optimizācijas turpmākā attīstība 
var notikt trīs virzienos (savā darbā pētījuma autors apskata divus virzienus – 2. 
un 3.): 

1) paaugstinot sportistu fizisko un funkcionālo kondīciju ar koordinācijas un 
veiklības pilnveidošanas ievirzi (sākuma sagatavošanas periodā); 

2) optimizējot mācīšanu un pilnveidojot sportistu tehnisko meistarību; 
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3) uzlabojot mācību-treniņa procesa apstākļus, aprīkojumu un inventāru, 
trenera zināšanu līmeni, sparinga partnerus vienlīdzīgā un augstākā 
tehniskās sagatavotības pakāpē.  
Sportā ir četru jēdzienu termini, kurus parasti apvieno zem psihofizisko 

īpašību nosaukuma. Šīs īpašības ir spēks, ātrums, izturība un veiklība. Spēks 
gandrīz pilnībā ir organisma fiziska īpašība. Tas tieši atkarīgs no muskuļu masas 
apjoma un kvalitātes un tikai sekundāri no citiem apstākļiem. Ātrums un izturība 
jau ir sarežģītākas īpašības, kurās ir kaut kas gan no fizioloģijas, gan no 
psiholoģijas. Ļoti nozīmīga ir veiklība, kas norāda uz kustību saskaņotību. Ja 
saskaņo ķermeņa sīkās kustības ar visa ķermeņa kopīgajām kustībām, tad iegūst 
prasmi pārvaldīt arī visu ķermeni (Бернштейн,1990). Lai attīstītu kustību 
darbības vispārējo veiklību, īpaši ražīgi jāapgūst daudzpusīgas, atšķirīgas kustību 
iemaņas, kas savstarpēji papildinās cita citu. Kustības iemaņa ir koordinācijas 
struktūra, kas ir apgūta prasme (spēja), atrisinot vienu vai otru kustības darbības 
uzdevumu. 

Augstas klases sportistu sagatavošana ir ilggadējs, daudzpusīgs process, 
kas iekļauj sevī fizisko, tehnisko, taktisko, psiholoģisko sagatavošanu. Cīņas 
veidos par vissvarīgāko tiek uzskatīta tehniski taktiskā sagatavošana. 

Kustību darbības pamati tiek izveidoti bērnības un jaunības periodā. 
Pirmsskolas vecumā bērni labi apgūst jaunas kustības. Tas ir saistīts ar nervu 
sistēmas elastīgumu un, jo agrāk sāk mācīt bērnam kustības, jo labāk tās attīstās 
un kļūst noturīgākas. Jaunu kustību sistēmu apgūšanas izpratnei jāiesaista daudz 
maņu orgānu – redzi, dzirdi, taktilās un muskuļu sajūtas. Bērna runas attīstība ir 
dzimtās valodas apguves process, kurā bērns apgūst prasmes, izmantojot valodu 
kā apkārtējās pasaules izziņas līdzekli (Lieģeniece & Nazarova, 1999). Atsevišķu 
kustības elementu apzīmēšana ar terminu (vārdu) palīdzību veicina kustību 
izpratni vārdiski – loģiskajā, kā arī kustību - telpiskajā sfērā. 

Džudo sacensības līdzekļu apgūšana veicina motoro prasmju vispārējo 
attīstību bērnības otrajā pusē - no 7 līdz 10 gadiem. Šajā vecumā notiek 
pakāpeniska kustību koordinācijas spēju apguve, kuras tika radītas bērnā 
motoriskās sfēras galīgās anatomiskās nobriešanas ietekmē (apmēram līdz trīs 
gadu vecumam). Līdz otrās desmitgades sākumam augošajam bērnam, no vienas 
puses, tiek pakāpeniski izveidotas precīzas un spēcīgas kustības, no otras puses, 
palielinās apgūto motoriku un manipulāciju skaits. Iepriekš minēto iemeslu dēļ 
veiklība mešanā, kāpšanā, vieglatlētikā un sporta kustībās sāk izpausties arvien 
vairāk. Katrs jauns labi apgūts paņēmiens paaugstina arī veiklības vispārējo 
līmeni. Apgūstot stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu kompleksus, notiek 
uzkrāto kustību pieredzes paplašināšana, tiek pilnveidota ķermeņu kustības 
pārvaldīšana visās plaknēs. Šī pieredze bagātina gan zemāko līmeņu veidojumus, 
gan to attapības, izveicības, iniciatīvas fondus, kas veido džudista kustību 
uzdevumu bāzi, gan kustību darbības veiklības vispārējai attīstībai, lai apgūtu 
daudzpusīgas, atšķirīgas kustību iemaņas, kas savstarpēji papildinās cita citu. 
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Kustības iemaņu saprot kā koordinācijas struktūru, kas ir apgūta prasme (spēja), 
lai atrisinātu vienu vai otru kustības darbības uzdevumu (Бернштейн, 1991).  

Pētījumu autors uzskata, ka viens no džudo stāvus cīņas tehnikas pamatiem 
ir džudo elementu apguve augstā iemaņu līmenī. Tās ir stājas (9 veidi), satvērieni 
(6 veidi), pārvietošanās veidi (3 veidi), pagriezieni (7 veidi), pārvietošanās 
virzieni (9 veidi), krišanas tehnika (7 veidi) un pretinieka pārvietošana labilā 
stāvoklī (8 veidi). 

Ja nebūtu klasifikācijas, sistemātikas un terminoloģijas, nebūtu iespēju 
sacensībās lietotos paņēmienus pētīt, apskatīt, reģistrēt. Klasifikācijas un 
sistemātikas uzdevums ir atspoguļot cīņas būtību. Veiksmīgi izstrādāta 
klasifikācija ir pamats zinātniski pamatotas terminoloģijas radīšanai. 
Terminoloģija ir zinātnes nozari par jēdzienu, definīciju un terminu veidošanas 
kopējām likumsakarībām, par jēdzienu sistēmu radīšanas principiem, par to 
fiksācijas noteikumiem klasifikācijās un definīcijās, kā arī par jēdzienu 
apzīmēšanas veidiem ar dažādām terminu un indeksu struktūrām.  Kāda konkrēta 
priekšmeta terminoloģija, kura ir izveidota, ņemot vērā  klasifikāciju un 
sistemātiku, nodod ziņas par priekšmeta būtību un padodas mērķtiecīgai 
pilnveidošanai. Šādu terminoloģiju sauc par zinātniski pamatotu (Купцов, 1978). 
Svarīgi zināt, ka terminoloģija kļūst par konkrētas nozares speciālistu sazināšanās 
līdzekli. Objektu terminus un nosaukumus formulē šajā gadījumā pēc atbilstošiem 
noteikumiem, tiem piemīt viennozīmības īpašība un tie ir pieejami visiem 
speciālistiem (iespiestos materiālos, mutiskā runā, zinātniski metodiskā un 
praktiskā darbībā). Treneru radošā darbība – literatūras lasīšana, sazināšanās ar 
speciālistiem un citi kvalifikācijas paaugstināšanas veidi, tiek īstenoti 
mērķtiecīgāk, zinot klasifikāciju un sistemātiku. Cīņas tehnikas pamatpaņēmienu 
daudzveidības izpēte ir klasifikācijas un sistemātikas galvenais uzdevums. 
Svarīgi, lai šādas izpētes rezultāti būtu pieejami katram džudo speciālistam. Bez 
klasifikācijas un sistemātikas zinātnisku pētījumu metodes ir neiespējamas. Lai 
izanalizētu datus, kas iegūti ar jebkurām pētīšanas metodēm, tie vispirms 
jāklasificē. Attīstoties cīņai, tāda metodoloģiskā nepieciešamība neizbēgami 
palielināsies (Купцов, 1978). Bez cīņas klasifikācijas, sistemātikas un 
terminoloģijas nebūtu iespējams ērti sadalīt un glabāt informāciju, apmainīties ar 
to, kā arī pētīt, attīstīt džudo un visu to lietot mācību procesā. 

Lai padarītu bagātīgo džudo mešanas tehnikas spektru vadāmu, tiek 
izmantotas dažādas klasifikācijas un to pazīmes. Visas šīs klasifikācijas palīdz 
sistemātiski reģistrēt metiena metožu efektivitāti un izmantot tās kā mācību 
metodi. Savstarpēji salīdzinot metiena paņēmienus, kļūst skaidrs, ka pat kustību 
detaļu secību neskaitāmās atšķirības neizslēdz pazīmes, kas tomēr attiecas uz 
lielāko metiena paņēmienu daļu (Lehman & Muller-Deck, 1987). Vispirms 
jaatzīmē, ka līdzīgas ir metiena metodes. Atsevišķu stāju un kustību ārējās 
īpašības UKE izrādās labvēlīgas, lai izmantotu metiena metodes ar kopīgām 
iezīmēm kustības gaitā. Kustību secības būtisko momentu līdzības parasti rodas, 
izmantojot vairākus metiena paņēmienus. Šādi būtiski momenti ir ķermeņa un 
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ekstremitāšu TORI kustības vai darbības, kontaktpunkti starp TORI un UKE, kā 
arī starp spēka pārnešanas un iedarbības mehānismiem un punktiem. Metiena 
paņēmienu var pienācīgi izskaidrot tikai tad, ja tiek ņemti vērā metiena izpildei 
nepieciešamie apstākļi - galvenokārt jāsaprot, ka UKE darbība ir īpaša. Pēc 
līdzību atrašanas un vispārināšanas tiek formulēti metiena džudo principi, kas ļauj 
noskaidrot gan individuālo, gan metienu paņēmienu grupu būtiskāko. Tā ir 
priekšrocība kustību secību aprakstam un metienu paņēmienu efektivitātes 
raksturošanai (Kawaishi, 1960; Эссинк, 1974; Lehman & Muller-Deck, 1987; 
Inogai & Habersetzer, 2002; Туманян, 2006). 

Risinot sporta treniņā izglītojoši audzinošos, fizisko attīstību veicinošos 
uzdevumus, pedagogam ir ļoti būtiski izvēlēto līdzekļu lietošanai atrast 
optimālākos paņēmienus. Šis meklējumu ceļš ir saistīts ar efektīvu kustību 
mācīšanas, fizisko īpašību (spēju) attīstības sekmēšanas un personības īpašību 
audzināšanas metožu izvēli. Metode – pedagoga darbības izstrādāta sistēma, 
ņemot vērā pedagoģiskās likumsakarības, kuras mērķtiecīgs lietojums zināmā 
mērā nodrošina audzēkņa teorētiskās un praktiskās darbības organizāciju, lai 
sekmētu kustību darbības apguvi, fizisko īpašību attīstību un personības 
pašattīstību. (Fernāte, 2002). Sportistu sagatavošanas procesā lietotās metodes ir 
trenera un sportista regulāri atkārtots savstarpējās sadarbības paņēmienu kopums, 
ar kuru palīdzību tiek gūtas zināšanas, prasmes, iemaņas un attīstās nepieciešamās 
fiziskās īpašības. Trenera praksē lieto arī terminu ”metodiskais paņēmiens”, t.i., 
noteiktas metodes realizācijas veids konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mūsdienās 
sporta teorijā ir vairākas izglītojošo, audzinošo un personības attīstību veicinošo 
metožu klasifikācijas. Promocijas darba autors pievērsies tām metodēm, kuru 
mērķis ir specifisko pedagoģisko uzdevumu risināšana, kuri saistīti ar personības 
pilnveides atsevišķiem aspektiem. No visa metožu klāsta izvēlētas tās metodes, 
kuras sekmē konkrētu uzdevumu risinājumu: izglītojošo, audzinošo un fizisko 
īpašību attīstošo (Altberts & Grāvītis, 1993; Alberts et al., 1991; Altberts & 
Grāvītis, 1984; Bompa, 1990, 2009; Liepiņš, 1993, 2000; Верхошанский, 1985; 
Матвеев, 1991; Озолин, 1970, 1988; Платонов, 1984, 1986, 1997; u.c.). 

Labvēlīgajos (sensitīvos) vecuma periodos notiek intensīva galvas 
smadzeņu garozas centru veidošanās un nobriešana, kuri atbild par nervu 
psihiskām, intelektuālām un kustību īpašībām. Sensitīvos periodos galvas 
smadzeņu garozas centri ir ļoti jūtīgi uztver  trenēšanas iedarbību, kura veicina to 
nobriešanu (Васильков, 2008). Dažādos vecuma periodos koordinācijas spēju 
attīstība norit dažādos virzienos un tā nav vienlaicīga. Taču visintensīvāk 
koordinācijas spēju rādītāji pieaug vecumā no 7 līdz 9 un no 9 līdz 11 – 12 gadiem. 
Koordinācijas spēju attīstībai jābūt cieši saistītai ar daudzveidīgu kustību darbības 
tehnikas apgūšanu un fizisko īpašību attīstīšanu. Ja jaunākajā skolas vecumā tā ir 
saistīta ar ātruma, ātrspēka īpašību, lokanības un izturības attīstību, tad vidējā 
skolas vecumā - ar ātruma, ātrspēka, spēka īpašībām, izturību un lokanību (Лях, 
2000). 
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Džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās optimizācija ietver sevī darba 
plānošanu, džudista vajadzību noteikšanu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, 
attiecīgu līdzekļu un metožu izvēli, sasniegto mācīšanās rezultātu novērtēšanu. 
Mācīšanās optimizācija ir iespējama, ja tiek izprasti tehnikas galvenie izpildes 
principi un īsi skaidrojumi. Mācīšanās procesu var uzlabot arī ar precīzu džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas vērtēšanu. Kā arī džudo ir nepieciešams attīstīt visas 
fiziskās īpašības liekot uzsvaru uz koordināciju. 

 
2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA UN ORGANIZĒŠANA 

 
Lai realizētu pētījumā izvirzītos uzdevumus un sasniegtu darba mērķi, tika 

izvēlētas gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās pētījuma metodes: 
1) literatūras avotu izpēte un analīze; 
2) videomateriālu analīze; 
3) sacensību darbības pedagoģiskais novērojums; 
4) ekspertu vērtējuma metode; 
5) modelēšana; 
6) konstatējošais eksperiments; 
7) matemātiskā statistika. 

 
Literatūras avotu izpēte un analīze 
 

Promocijas darba teorētiskais pamatojums tika balstīts uz literatūras izpēti 
un analīzi. Literatūras izpēte un analīzes procesā tika iegūta informācija par džudo 
stāvus cīņas pamattehniku, noteikta galvenā fiziskā īpašība tās apgūšanai un 
mācīšanās optimizācijas iespējas. Darba izstrādāšanai izmantoti 220 literatūras 
avoti, no kuriem 38 latviešu, 88 krievu, 4 vācu, 1 franču un 89 angļu valodā. Šo 
materiālu izpētīšana deva iespēju iepazīties ar interesējošiem jautājumiem. 
 
Videomateriālu analīze 
 

Šī metode promocijas darbā tika izmantota, lai pētītu augstas klases 
džudistu uzbrukuma darbības, kas stenografētas speciāli izstrādātos protokolos 
(sk.1.tab.). Pētījuma autora izstrādātajās stenogrāfijās atzīmēti džudistu vārdi, 
uzvārdi, valsts, kuru viņi pārstāv, kimono krāsa, kurā sportists startē noteiktajā 
cīņā, svara kategorija, cīņas laiks un katrā minūtē ar speciāliem simboliem 
atzīmēti rezultatīvie metieni. Katram metienam blakus pierakstīts tiesnešu 
(ekspertu) vērtējums. Piemēram, ja metiens bija novērtēts ar „Ippon”, tad tas 
atzīmēts ar attiecīgo balli -10 un apvilkts ar aplīti. „Wazari” vērtējums  - 7, „Yuko” 
- 5, un „Koka”  - 3, proti,  šī ir pieņemtā džudo sacensību ballu sistēma. Metienus, 
kurus tiesneši nevērtē, bet parasti ņem vērā un sauc par „Kinza” (japāņu val. – 
uzbrukums), kas nozīmē reāls metiens, promocijas darba autors vērtēja ar 2 vai 1 
balli. Kad pretinieks tika nomests uz vēdera, tādu metienu vērtēja ar 2 ballēm un, 
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ja pēc metiena sportists pieskārās pie tatami ar celi vai roku, tad šāds metiens 
vērtēts ar 1 balli.  

 
1.tabula 

Stenogrāfijas protokols (pielāgots pēc Чумаков, 1976) 
Vārds, Uzvārds (valsts) 

(zilais kimono) 
-90 Vārds, Uzvārds (valsts) 

(baltais kimono) Laiks 
 
 

1. 
 

 

 2. 
  

 3. 
  

 4. 
  

 5. 
  

5:0 
 

 
Pirmie trīs sodi tika atzīmēti ar burtu „S” – Shido un sods, par kuru sportists 
zaudēja cīņu, tika atzīmēts ar simbolu „h.m.” – Hansoku-make. Soda apzīmējumi, 
lai protokolā tos būtu vieglāk ievērot, apvilkti ar rāmīti.   
 
Sacensību darbības pedagoģiskais novērojums 
 

Pētīšanas metodes izmantošanas mērķis, veicot sacensību novērojumus, 
bija iegūt informāciju par sportistu tehnikas arsenālu, tā lietošanas rezultativitāti 
un efektivitāti 2005. un 2014.gada Pasaules čempionātā džudo cīņā. Šajā darbā 

  
 

Zilais kimono 
 

Baltais kimono 

 
Kāju tehnika 
(Ashi-waza) 

Piecirtieni   

Āķi   

Uzvēzieni   
Gurnu tehnika 
(Koshi-waza)    
Roku tehnika 

(Te-waza) 
 

Satverot kājas   

Nesatverot kājas   
Plecu tehnika 
(Kata-waza)    

Metieni kritienā 
(Sutemi-waza) 

Krītot uz muguras   

Krītot uz sāniem   
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izmantotas video kasetes un DVD diski no doc. A.Pimenova personīgās 
videotēkas, lai izpētītu 2005.gada PČ džudo cīņā. No televīzijas programmām 
„Eirosport” un „НТВ плюс спорт” DVD diskos bija ierakstītas šī čempionāta 
pusfināla, fināla un gandarījuma cīņas par trešo vietu. Pavisam tika izskatītas un 
izanalizētas 28 cīņas.  

Lai izpētītu 2014.gada PČ džudo cīņā, izmantoti video ieraksti, kas brīvi 
pieejami www.youtube.com vietnē. Izskatīts Pasaules džudo čempionāts 
(2014.gads), kurš notika Čeļabinskā (Krievija), vīriešiem svara kategorijā līdz 90 
kilogramiem. Pavisam izskatītas 15 cīņas. Promocijas darbā pētītas augstas klases 
džudistu uzbrukumu darbības, kas stenografētas speciāli izstrādātos protokolos 
(sk.1.tab.). 
 
Ekspertu vērtējuma metode 
 

Ekspertu vērtējuma metodes pielietojuma mērķis bija noteikt jauno džudistu 
stāvus cīņas pamattehnikas apguves līmeni pirms un pēc mācīšanās optimizācijas 
modeļa satura pielietojuma. Par ekspertu konsultantu tika pieaicināts Andris 
Pimenovs, LSPA docents, 6.dans džudo, Latvijas Džudo federācijas (LDžF) 
kju/dan komisijas priekšsēdētājs. Tiesnešu pienākumus pildīja LSPA absolventi 
(speciālisti - džudo vecākie treneri). Izvēle notika pēc sādiem kritērijiem: 

1. Speciālists - bakalaurs, darba stāžs kopš 2009.gada, 1.dans džudo. 
2. Speciālists - maģistrs, darba stāžs kopš 2005.gada, 2.dans džudo.  
3. Speciālists - maģistrs, darba stāžs kops 2007.gada, 1.dans džudo. 

Pirmā vērtēšana: speciālisti iepriekš iepazinās ar vērtēšanas kritērijiem, pasākuma 
mērķi un uzdevumiem. Otrā vērtēšana: speciālisti iepriekš iepazinās ar vērtēšanas 
kritērijiem un pasākuma mērķi un uzdevumiem, kā arī  ar izstrādāto džudo stāvus 
cīņas bāzes tehnikas izpildes principu materiālu un uzlaboto tehnikas terminu 
tulkojumu īso skaidrojumu. 

Skolēnu metienu kompleksu eksaminācija – skolēnu metienu kompleksu 
(skolēnu katas) vērtēšana 

 
Šīs metodes izmantošanas mērķis bija novērtēt stāvus cīņas pamattehniku, 

sarežģītības pakāpi, tehnikas apguves noturību, ētiku un estētiku. Ņem vērā visu  
rituālu izpildi: vai sportists pareizi iziet vai šļūc pa tatami, vai sinhroni pagriežas, 
vai ietur nelielu pauzi klanoties utt. Tiek vērtētas 3 metiena fāzes (sagatavošanās, 
galvenā, nobeiguma). Svarīgi, cik liela ir metiena amplitūda, tehnikas apguves 
noturība, uzņemot laiku, nosaka, cik ātra ir paņēmiena izpilde. 

Tehniskais izpildījums tiek vērtēts ar noteiktu punktu skaitu:  
1) satvēriens – 1 punkts; 
2) pielāgošanās metienam, partnera izvešana no līdzsvara – 1 punkts; 
3) ķermeņa pagrieziens – 1 punkts; 
4) poza pirms metiena (starta stāvoklis) – 2 punkts; 
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5) metienu izpilde – 2 punkts; 
6) fiksācija pēc metiena ar partnera nodrošināšanu – 1 punkts; 
7) liela amplitūda un metiena ātrums – 1 punkts; 
8) visas darbības izpildījums bez mazākās bremzēšanas (raiti un skaisti viss 

kustību kopums) – 1 punkts; 
9) par mazu kļūdu pieļaujamais tiesneša vērtējuma samazinājums  - 0,5 balles. 

Estētika (0-3 balles) – pārvietošanās, neceļot kājas, pareizi paklanoties, 
sinhrons izpildījums un pareiza noiešana un pārvietošanās parterā.  
 

 
1.att. Skolēnu metienu kompleksu kārtošanas protokols (autora izstrādāts) 

 
Eksāmena sarežģītība pakāpeniski pieaug no 1. līdz 4.pakāpei. 4.pakāpe ir 

tehnikas demonstrācija kustībā uz abām pusēm. Ja sportists neizpilda metienu 
4.pakāpē,  atzīme tiek samazināta. Visi pieraksti veikti iepriekš sagatavotos 
protokolos (sk. 1. att.). Svarīgs nosacījums ir attālums ar kādu uzsāk un pabeidz 
eksāmenu un tie ir 6m, bet izspildot soli uz priekšu eksāmena sākumā, iekāpjot 
darba zonā, sportisti atrodas 5m attālumā. 

Modelēšana 
 

Modelis ir parādības veidošana noteiktos, mākslīgi radītos apstākļos. 
Modelēšanas eksperiments praksē rāda, ka analizējamo parādību pēc vajadzības 
var atkārtot vairākas reizes vieglākā, bet precīzākā formā. Praktizējot 
modelēšanas eksperimentu, vienlaikus ir iespēja lietot vairāku pētīšanas metožu 
kompleksus (ieskaitot instrumentālo), kas ļauj līdz maksimālai precizitātei un 
detalizācijai atklāt esošās likumsakarības. Modeļa būtiskākās pazīmes ir 
uzskatāmība, zinātniskās un radošās fantāzijas elements, analoģijas izmantošana 
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praktiskā darbībā. Lietojot modeli, eksperimentālā darba gaitā tiek noslīpētas 
atsevišķas modeļa sastāvdaļas. Eksperimenta pirmajā daļā tiek ieviestas 
korekcijas, bet eksperimenta gala rezultāts- pētījuma modeļa varianti - var tikt 
izmantots par treniņa metodi, lokāli ietekmējot kādu sportista sagatavotības 
sastāvdaļu (Спортивная метрология, 1982; Шулики, 2006). 
 

Džudo cīņas tehniskās darbības vērtēšana 
 
Džudo cīņā tehniskās darbības izpildi vērtē pēc noteiktiem kritērijiem (sk. 

2.tab.). Vērtēšanas kritēriji guļus un stāvus cīņā ir atšķirīgi. Stāvus cīņā tiek vērtēti 
metieni, ja džudists, kontrolējot metienu, met pretinieku uz noteikto ķermeņa daļu 
ar noteikto ātrumu un spēku. Metieni tiek vērtēti pēc četriem kritērijiem: metiena 
kontrole, uz kuras ķermeņa daļas notika piezemēšanās, ar kādu spēku un ātrumu 
tiek izpildīta tehnika. 

 
2.tabula 

Džudo tehniskās darbības vērtēšanas kritēriji (autora izstrādāti) 
Vērtējums (atzīme) Sodi 

Ippon 10 Shido  
Waza-ari 7 Chui  
Yuko 5 Kei-koku  
Koka 3 Hansoku-make  

 
2005.gada džudo noteikumi. Šie  noteikumi paredzēja, ka Ippon (10 

punkti) arbitri drīkst piešķirt, ja džudists kontrolēti met pretinieku uz muguras 
lielākās daļas ar pietiekami lielu  spēku un ātrumu; ja džudists notur pretinieku 25 
sekundes; kad džudists divas vai vairākas reizes sit pa paklāju ar kāju vai roku, 
atzīstot pretinieka veikto žņaugšanas vai sāpju paņēmienu; kad džudists ir ieguvis 
divas Waza-ari atzīmes. 

Atzīmi Waza-ari (7 punkti) piešķir, ja dalībnieks kontrolēti met pretinieku 
un metiena laikā daļēji trūkst viens no četriem elementiem, kurš nepieciešams 
atzīmei Ippon; ja dalībnieks notur savu pretinieku 20 sekundes. Atzīmi Yuko (5 
punkti) piešķir, ja džudists kontrolēti met pretinieku un metiena laikā daļēji trūkst 
divi no četriem elementiem, kuri nepieciešami atzīmei Ippon; ja džudists notur 
savu pretinieku 15 sekundes. Atzīmi Koka piesķir, ja dalībnieks kontrolēti met 
pretinieku ātri un spēcīgi uz gurna (gurniem); ja dalībnieks notur savu pretinieku 
10 sekundes.Metieni uz ķermeņa priekšējo daļu (ceļiem, rokām, elkoņiem, vēderu 
vai krūtīm) var būt ieskaitīti tikai kā uzbrukums – kinza (Трофимов, 1996;  IJF 
referee rules). 

2012.gada džudo noteikumi. Pēc šiem noteikumiem atzīmi „Ippon” (10 
punkti) arbitri var piesķirt, ja džudists ar pietiekami kontrolētu spēku un ātrumu 
met pretinieku uz muguras lielākās daļas; ja džudists notur pretinieku 20 
sekundes; kad džudists divas vai vairākas reizes sit pa paklāju ar kāju vai roku, 
vai ar vārdu „ma-ita” (padošanās) atzīst pretinieka veikto žņaugšanas vai sāpju 
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paņēmienu; kad džudists izvairās no metiena ar „tiltu” (stāvoklis līdzīgs balstam 
uz galvas ar muguru pret paklāju), jo tā ir bīstama kustība kakla skriemeļiem; kad 
džudists ir ieguvis divas “Waza-ari” atzīmes. 

 Atzīmi „Waza-ari” (7 punkti) piešķir, ja dalībnieks kontrolēti met 
pretinieku un metiena laikā daļēji trūkst viens no četriem elementiem, kurš 
nepieciešams atzīmei „Ippon”; ja dalībnieks notur savu pretinieku 15-19 
sekundes. Atzīmi „Yuko” (5 punkti) piešķir, ja džudists kontrolēti met pretinieku 
un metiena laikā daļēji trūkst divi no četriem elementiem, kuri nepieciešami 
atzīmei „Ippon”; ja džudists notur savu pretinieku 10-14 sekundes. Metieni uz 
ķermeņa priekšējo daļu (ceļiem, rokām, elkoņiem, vēderu vai krūtīm) var būt 
ieskaitīti tikai kā uzbrukums – “kinza” (Rudzītis, 1979; Трофимов, 1996; IJF 
2014, 2021). 

 
Sacensību darbības vērtēšana 

 
Sacensību darbības vērtē pēc tehniski taktiskajiem rādītājiem, kuri raksturo 

sportista sagatavotības līmeni. Tehniski taktiskais rādītājs „Aktivitāte” netieši 
raksturo džudista kustību un funkcionālo sagatavotību. Ar šo jēdzienu saprot 
uzbrūkošo darbību daudzumu vienas minūtes laikā. Aktivitāti var noteikt, 
analizējot vienu cīņu; cīņas vienas sacensības ietvaros; cīņas, kuras notikušas 
sacensību sērijās (Трофимов, 1996; Чумаков, 1976).  

Tehniski taktiskais rādītājs „Uzbrūkošo darbību drošība” raksturo džudista 
uzbrukuma efektivitāti. Šis rādītājs dod priekšstatu par sportistu sagatavotības 
samēru. Jo lielāka atšķirība sportistu sagatavošanā, jo augstāks ir šīs rādītājs. Par 
modālo nozīmi var uzskatīt „uzbrūkošo darbību drošības” rādītāju, kas vienlīdzīgs 
50% (no 10 uzbrukuma darbībām jānovērtē 5), t.i., katram otrajam uzbrukumam 
jābūt rezultatīvam. Tehniski taktiskais rādītājs „Rezultativitāte” nosaka 
uzbrūkošo darbību kvalitāti. Citādi „rezultativitāte” ir džudista uzbrūkošo darbību 
vidējā atzīme (Чумаков, 1976; Adam, 2007).  
 

Modelēšanas mērķis šajā zinātniski pētnieciskajā darbā 
 

Modelēšanas metodes izmantošanas mērķis bija izstrādāt un aprobēt jauno 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeli. 
Modelis tika veidots kā strukturāli-funkcionāls. Džudo sarežģīto un daudzveidīgo 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeļa (7-12 
gadu veciem džudistiem) izveide noritēja vairākos posmos.  

Pirmais posms. Modelēšanas pirmajā posmā tika veikta zinātniskās 
literatūras avotu izpēte par džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu apguves 
optimizācijas iespējām jaunajiem džudistiem. Modeļa izveides sākumposmā tika 
definēta problēma, kas saistīta ar džudo daudzveidīgo un sarežģīto stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu dažādību un izpildīšanas iespējām, kas izvirza daudz 
neatrisinātu uzdevumu, kuru gala mērķis ir treniņa procesa efektivitātes 
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palielināšana. Zinātniskās literatūras analīze nodrošināja izpratni par pētījuma 
problēmu. Otrais posms. Modelēšanas otrajā posmā tika analizēta un aprakstīta 
Pasaules un Latvijas spēcīgāko džudistu stāvus cīņas tehnikas arsenāla un 
efektivitātes realizācija, izskaidrojot tās nozīmi džudista tehniskajā sagatavotībā 
sacensību un treniņu procesā. Trešais posms. Modelēšanas trešajā posmā tika 
noteikta jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas apguve pirms jauno džudistu 
stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeļa izstrādes. 
Ceturtais posms. Modelēšanas ceturtajā posmā tika izstrādāts un aprobēts jauno 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modelis. 
Piektais posms. Modelēšanas piektajā posmā tika noteikta jauno džudistu stāvus 
cīņas pamattehnikas apguve pēc jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas 
paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeļa aprobācijas. Sestais posms. 
Modelēšanas sestajā posmā tika izstrādāti ieteikumi treneriem, balstoties uz 
veikto pētījumu, stāvus cīņas pamattehnikas apguves uzlabošanai. 

Izstrādātā modeļa mērķis ir džudistu stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās 
optimizācija. Modelī ir iekļauti optimizācijas posmi kā arī džudo stāvus cīņas 
pamattehnika un vingrinājumi uz kuriem balstās pamattehnikas turpmākā 
mācīšanās. Darbā ir veikts konstatējošais eksperiments džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas mācīšanās optimizācijā no dzeltenās līdz zaļās jostas tehnikai, kā 
arī modelēta jostu tehnikas mācīšanās līdz brūnajai jostai. Pētījuma noslēgumā ir 
izstrādātas rekomendācijas džudo treneriem stāvus cīņas pamattehnikas 
paņēmienu mācīšanās optimizācijai 7-12 gadus veciem džudistiem. 
 
Konstatējošais eksperiments 
 
 Konstatējošais eksperiments promocijas darbā tika realizēts ar mērķi, lai 
noteiktu un izanalizētu džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās optimizācijas 
modeļa efektivitāti un testēšanas rādītāju mijsakarības. 

Konstatējošais eksperiments notika trijos posmos. Pirmajā pētījuma posmā 
(2019.gada janvāris – 2019.gada marts) pētīta jauno džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas apguve pirms optimizācijas modeļa izstrādes. Otrajā pētījuma 
posmā (2019.gada janvāris – 2019.gada decembris) lietots praksē džudo stāvus 
cīņas pamattehnikas mācīšanas optimizācijas modelis. Trešajā pētījuma posmā 
(2019.gada decembris) analizēta un definēta jauno džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas apguve pēc optimizācijas modeļa lietojuma.  

Konstatējošā eksperimenta dalībnieku grupas veidoja 58 džudisti 7-12 gadu 
vecumā (pirmā grupa 29 cilvēki un otrā grupa 29 cilvēki). Tie bija Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas džudo skolas un “RDsport” džudo kluba sportisti. 

Konstatējošajā eksperimenta norises laikā tika realizēts džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas mācīšanās optimizācijas modeļa saturs. Jaunie džudisti piedalījās 
vienu gadu džudo nodarbībās 3 reizes nedēļā, kurās tika pielietotas treniņu 
algoritmu ķēdes, uzsvars uz koordinācijas spēju attīstīšanu, džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas 8 paņēmienu apgūšanu. Tika pielietots liels daudzums ar VFS un 
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SFS vingrinājumiem, kā arī jauna klasifikācija un džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas īsi skaidrojumi dzimtajā valodā. Katras nodarbības ilgums bija 
aptuveni 90 minūtes.  
 
Matemātiskā statistika 

 
Ar matemātiskās statistikas metodes palīdzību veikta izanalizēto cīņu 

iegūto rezultātu apstrāde un iegūto statistisko rādītāju analīze. Izmantojot 
attiecīgās formulas, aprēķināti Pasaules čempionāta dalībnieku vidējie 
rezultativitātes un efektivitātes rādītāji. 

Promocijas darbā iegūtie dati tika ievadīti un matemātiski apstrādāti ar 
Microsoft Office Excel un SPSS 22.0 datu apstrādes programmu. Veikta: 

1) deskriptīva statistika – vidējais aritmētiskais, biežums, summa, 
standartkļūdas, ticamības intervāls (α < 0,05); 

2) Kolmogorova-Smirnova testa kritērija aprēķināšana (lai noteiktu, vai 
dati ir parametriski vai neparametriski); šajā testā empīriskā sadalījuma 
novirze no normālā sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku, ja nozīmīgums 
ir p < 0,05; 

3) Spīrmena rangu korelācijas koeficienta aprēķināšana – neparametriskās 
statistikas korelācijas analīzes metode, lai noteiktu dažādu mainīgo 
savstarpējo ciešumu; 

4) Manna Vitneja U tests – neatkarīgām kopām statistiski nozīmīgu 
atšķirību noteikšanai; sakarība starp mainīgajiem ir nebūtiska, ja p >0,05 
(Dravnieks, 2012). 

Tehniski taktiskais rādītājs „rezultativitāte” norāda uz uzbrukuma 
paņēmienu kvalitāti, kas ir džudista uzbrukuma vidējā atzīme. 

Tīrā uzvara - atzīme „Ippon”, kas atbilst 10 nosacītiem punktiem, atzīme 
„Waza-ari” – 7, „Yuko” – 5, „Koka” – 3 punkti. 

Ja zināmas džudista kvalitātes atzīmes, var aprēķināt, arī viņa vidējo 
rādītāju vai „rezultativitāti” (Чумаков, 1976; Adam, 2007): 

 
R =  

 
I – atzīmes daudzums „Ippon”; WA – atzīmes daudzums ‘Vaza-ari”; Y – 

atzīmes daudzums „Juko”; K – atzīmes daudzums „Koka”; m – kopējais šo 
paņēmienu skaits. 

 
Vērtējot rezultativitāti finālcīņās, pusfinālcīņās un cīņās par trešo vietu, 

ņemtas vērā papildu atzīmes 1 un 2 punktu vērtībā, apreķinam izmantojot sādu 
formulu:    

 

m
KYWAI 3*5*7*10* +++
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R =  

I, WA, Y, K, m – iepriekš minētās vērtības; 
X – atzīmes daudzums viena punkta vērtībā; 
Z – atzīmes daudzums divu punktu vērtībā. 
 
Uzbrukuma efektivitāte – vērtēto džudista uzbrukumu daudzuma 

procentuālā attiecība pret visiem reālajiem uzbrukumiem. Efektivitāti nosaka pēc 
formulas: 

E =  

E – uzbrukuma efektivitāte; 
n – vērtēto uzbrukumu daudzums; 
N – kopējais reālo uzbrukumu daudzums. 
 

Pētījuma materiāli un organizēšana 
 

Pētījums tika veikts 4 gadu laikā (no 2017.gada septembra līdz 2021.gada 
jūnijam) un tam bija vairāki posmi. Pirmajā pētījuma posmā (2017.gada 
septembris – 2018.gada septembris) tika analizēta literatūra, noformulēta 
promocijas darba problēma un izvirzīta hipotēze. Otrajā pētījuma posmā 
(2018.gada septembris – 2018.gada decembris) veikta pasaules un Latvijas 
spēcīgāko džudistu stāvus cīņas tehnikas arsenāla un efektivitātes realizācijas 
izpēte un noteikta to nozīme džudista tehniskajā sagatavošanā sacensībās un 
treniņu procesā. Trešajā pētījuma posmā (2019.gada janvāris – 2019.gada marts) 
pētīta jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas apguve pirms optimizācijas 
modeļa izstrādes. Ceturtajā pētījuma posmā (2019.gada janvāris – 2019.gada 
decembris) lietots praksē džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās 
optimizācijas modelis.  
Piektajā pētījuma posmā (2019.gada decembris) analizēta un definēta jauno 
džudistu stāvus cīņas pamattehnikas apguve pēc optimizācijas modeļa lietojuma.  
Sestajā pētījuma posmā (2020.gada janvāris – 2021.gada jūnijs) veikta visos 
iepriekšējos pētījuma posmos iegūto datu analīze un interpretācija, secinājumu 
un ieteikumu izstrāde. 
 

2. IEGŪTO REZULTĀTU ANALĪZE 
 

Promocijas darba trešo daļu veido četras nodaļas, kas secīgi atklāj pētījuma 
atrisinātos uzdevumus. Pirmajā apakšnodaļā “3.1. Pasaules un Latvijas 
spēcīgāko džudistu stāvus cīņas tehnikas arsenāla un efektivitātes realizācija, 
tās nozīme džudista tehniskajā sagatavotībā sacensībās un tehniskajā 
sagatavošanā treniņu procesā” tika veikta džudistu tehnikas arsenāla, 
rezultativitātes un efektivitātes analīze un izpēte pasaules čempionātos, kā arī 

m
KYWAIZX 3*5*7*10*2*1* +++++

%100*
N
n
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Latvijas čempionātā. Tika analizēts un pētīts arī stāvus cīņas paņēmienu apjoms 
un dažādība treniņu procesā.  

Promocijas darbā pētīti 32 augstas klases sportisti (godalgoto vietu 
ieguvēji) - džudo meistari, vīrieši vecumā no 18 gadiem, kuri piedalījās Pasaules 
(2005. un 2014.gads) čempionātos. 2005.gada Pasaules čempionātā tika izskatītas 
7 svara kategorijas un katrā no tām 2 finālisti un trešo vietu ieguvēji (divas trešās 
vietas). 2014.gada Pasaules čempionātā tika analizēta svara kategorija līdz 90 kg 
un arī tikai godalgoto vietu ieguvēji. Šie pētījumi ir nepieciešami, lai noteiktu, 
kādi tehniskie paņēmieni tiek izmantoti augstas klases sacensībās un vai 
jaunajiem džudistiem ir nepieciešams apgūt visu metienu klāstu. Svara kategorijā 
līdz 90 kg pētīts vairāk cīkstoņu, jo Eiropas junioru un Pasaules čempionātā šajā 
svaru kategorijā tika plānota autora spēcīgākā sportista piedalīšanās. Lai izpētītu 
džudo stāvus cīņas paņēmienu apjomu un dažādību, autors dažādos zinātniskās 
literatūras avotos mēģināja noskaidrot kopējo džudo zināmo metienu skaitu. 
Tālāk tika veikta pieejamo metienu apjoma grupēšana pēc paņēmienu 
klasificēšanas pazīmēm. Literatūras avotu analīzē galvenā uzmanība pievērsta 
uzbrūkošo darbību arsenālam – apjomam un dažādībai, uzbrūkošo darbību 
rezultativitātei un efektivitātei 2005. un 2014.gada Pasaules čempionātā svara 
kategorijā līdz 90 kilogramiem.  

Pētījuma autors ņēmis vērā Francijā, Beļģijā, un Nīderlandē (Эссинк, 
1974) pieņemto džudo stāvus cīņas klasifikāciju, kuru izstrādājis Kodokan džudo 
speciālists Mikinosuke Kavaiši (Kawaishi, 1957). Pēc šīs klasifikācijas visi 
metieni ir sadalīti piecās grupās. Tā ir: kāju tehnika (ashi-waza), gurnu tehnika 
(koshi-waza), roku tehnika (te-waza), plecu tehnika (kata-waza) un metieni krītot 
(sutemi-waza), (Дзюдо, 2006; Adam, 2007). Vērtēt tehnisko sagatavotību vai 
tehnisko meistarību nozīmē noskaidrot, ko sportists prot darīt un kā (cik labi) viņš 
to dara. Ar terminu “sporta tehnika” saprot noteiktu kustību paņēmienu kopumu, 
kas ļauj sportistam vairāk vai mazāk efektīvi realizēt savas iespējas sacensību 
vingrinājumā (Dravnieks, 1997; Fernāte, 2002).  

Pētījuma gaitā tika izzināts, ka kopējo stāvcīņas paņēmienu skaitu ir 
noteikuši divas starptautiskās atzītas institūcijas – Starptautiskā džudo federācija 
un džudo institūts „Kodokan”. SDF – oficiālajā saraksta ir 72 metieni, „Kodokan” 
sarakstā ir 67 metieni. Stāvcīņas pamattehnikas kopums pamatā satur 40 
metienus, 8 metieni katrā džudo meistarības pakāpē. 2005. un 2014.gada Pasaules 
čempionātos, kuros tika analizēti 32 augstas klases sportisti (godalgoto vietu 
ieguvēji). 2005.gada Pasaules čempionātā vīriešiem svara kategorijā līdz 90 kg 
mēs reģistrējām 12 rezultatīvos metienus, no kuriem 6 (50%) no kāju tehnikas, 4 
(34%) krītot uz muguras vai sāniem, 1 (8%) roku tehnika un 1 (8%) plecu tehnika, 
gurnu tehnika 0. Bet 2014. gada Pasaules čempionātā  novēroti 58 rezultatīvi 
uzbrukumi no kuriem gurnu tehnika 29%, kāju tehnika 24%, plecu tehnika 23%, 
metieni ar kritienu 19%, roku tehnika 5%. Rezultativitāte (R) ir džudista 
uzbrūkošo darbību vidējā atzīme, tā nosaka uzbrūkošo darbību kvalitāti. 
2005.gada Pasaules čempionātā   augstākais R ir 5,1 balle svara kategorija līdz 90 
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kg, bet 2014.gada 4,1 balle. Uzbrūkošo darbību efektivitātes rādītājs (E) ir 
novērtētu uzbrūkošo darbību skaits attiecībā pret kopējo uzbrūkošo darbību 
skaitu. 2005.gada Pasaules čempionātā vidējais E rādītājs -90 kg ir 67%, bet 
2014.g. 57%.  

Pētot 2012.gada LČ džudo, tika iegūti sekojoši rezultāti. Visām svara 
kategorijām, izņemot smagās svara kategorijas (-90kg un -100kg ir augsts 
rezultativitātes līmenis ar rezultātu 5,3 balles), ir dažādi vidējā līmeņa 
rezultativitātes rādītāji. Vieglo svaru kategorijās (-60kg, -66kg) vidējam 
rezultativitātes līmenim atbilst 4,8 un 4,4 balles, atšķirība - 0,4 balles. Vidējo 
svaru kategorijās (-73kg, -81kg) vidējam rezultativitātes līmenim atbilst 3,2 un 
4,5 balles, tātad starpība ir 1,3 balles. Vidējo svaru kategorijās, salīdzinot ar 
vieglajām un smagajām kategorijām, ir zemāki rādītāji, kaut arī, ja metienu skaits 
ir lielāks, tie novērtēti ar zemākām atzīmēm. Tas nozīmē, ka vieglo un smago 
svaru kategorijās cīkstoņiem izdodas katrā metienā iegūt labāku vērtējumu. Visās 
svara kategorijās rezultativitātes rādītāju dinamika ir samērā līdzīga. Vislabākie 
rādītāji ir smago svaru kategorijās, kur stāvus cīņas tehnikas efektivitāte ir: 56% 
-90kg un 57% -100kg. Tātad lielākā daļa no reālajiem uzbrukumiem tika novērtēti 
ar tiesnešu atzīmēm. Vieglajos svaros tehnikas efektivitāte ir: 50% -60kg un 39% 
-66kg, un tas nozīmē, ka mazāk par pusi no uzbrukumiem ir veiksmīgi, bet vidējā 
svaru kategorijā attiecīgi: 27% -73kg un 46% -81kg. Svara kategorijā līdz 73kg 
tikai trešdaļai uzbrukumu ir veiksmīgs tiesnešu vērtējums, bet -81kg par 
veiksmīgiem novērtēta puse no uzbrukumiem. 

Līdz 2012. gadam bija atļauti paņēmieni, satverot kāju vai kājas ar rokām. 
Tie atbilst roku tehnikas klasifikācijas grupai. Pēc 2012. gada Starptautiskā Džudo 
federācija šos paņēmienus aiz kājām, izmantojot rokas, aizliedza. Par šādu 
pārkāpumu džudists tika diskvalificēts, tāpēc metienu dalījumu pa kvalifikācijas 
grupām mainīja. Tagad ir ļoti maz paņēmienu, kuru izpildei ir atļauta roku 
tehnika, tāpēc sacensībās šo paņēmienu lietošanas biežums ir mazinājies. Šobrīd 
pārsvarā izmanto gurnu tehniku, jo lielāko daļu pretpaņēmienu izpildīja ar roku 
tehniku. Tā kā lielākā daļa cīkstoņu lieto gurnu tehniku, vairums pretpaņēmienu 
ir no grupas - metieni ar kritienu uz muguras. Joprojām izmanto arī kāju un plecu 
tehnikas paņēmienus. Sistemātiski pētījumi ilgākā laika periodā dos iespēju 
izprast dažādu sporta tehniskās meistarības komponentu - tehnikas arsenāla, 
tehnikas efektivitātes, rezultivitātes un tehnikas apguves līmeņa - attīstību 
mainīgos apstākļos (sacensību noteikumu, svara kategoriju, dažādu partneru 
pretdarbību, paklāju fizisko īpašību, sacensību tērpu – kimono kvalitātes izmaiņas 
u.c.). 
 Otrajā apakšnodaļā “3.2. Jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas 
apguve pirms pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeļa 
izstrādes” tika noteikts 7-12 gadus vecu džudistu tehniskas sagatavotības līmenis, 
notika tehnikas vērtēšana (eksāmens – sacensības). Bērni tika sadalīti pēc vecuma 
un skolēnu meistarības pakāpēm. Katrā skolēnu meistarības pakāpē ir noteikts 
metienu skaits no dažādām metienu klasifikācijas grupām, kuru izpildei jālieto 
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atsķirīgi veidi un principi. Izmantojot SPSS programmu, tika veikti matemātiskās 
statistikas aprēķini.  

Dzeltenās jostas (5.kyo) rezultāti ir šādi: 
1) De-ashi-barai M= 6,82 (SD=0,91) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8. 
2) Sasae-tsurikomi-ashi M=6,07 (SD=0,97) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
3) O-soto-gari M=6,48 (SD=0,90) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
4) O-goshi M=6,15 (SD=0,86) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
5) Morote-seoi-nage M=6,19 (SD=1,03) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
6) estētikā M=1,68 (SD=0,47) ar vērtību svārstībām no 1 līdz 3. 

Oranžās jostas (4.kyo) rezultāti ir šādi: 
1) Uki-goshi M=7,40 (SD=0,64) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8; 
2) O-uchi-gari M=6,57 (SD=0,87) ar vērtību svārstībām no 5 līdz 8; 
3) Ko-soto-gari M=6,70 (SD=1,52) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
4) Ko-uchi-gari M=6,33 (SD=1,16) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 7,5; 
5) Koshi-guruma M=7,05 (SD=0,51) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8; 
6) Tsurikomi-goshi M=5,33 (SD=1,79) ar vērtību svārstībām no 3 līdz 9; 
7) Okuri-ashi-barai M=6,13 (SD=1,21) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8; 
8) Tai-otoshi M=6,27 (SD=1,04) ar vērtību svārstībām no 5 līdz 8; 
9) Harai-goshi M=6,20 (SD=0,96) ar vērtību svārstībām no 5 līdz 8; 

10) estētikā M=2,07 (SD=0,87) ar vērtību svārstībām no 1 līdz 3. 
Zaļās jostas (3.kyo) rezultāti ir šādi: 

1) Ko-soto-gake M=6,50 (SD=1,08) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8. 
2) Tsuri-goshi M=7,24 (SD=0,59) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8. 
3) Yoko-otoshi M=7,47 (SD=0,65) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8. 
4) Ashi-guruma M=6,78 (SD=0,98) ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8. 
5) Uchi-mata M=6,79 (SD=0,75) ar vērtību svārstībām no 5 līdz 8. 
6) Tomoe-nage M=7,15 (SD=0,74) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8. 
7) Kata-guruma M=6,74 (SD=0,66) ar vērtību svārstībām no 6 līdz 7,5. 
8) estētikā M=1,53 (SD=0,35) ar vērtību svārstībām no 1 līdz 2,5. 

Secinu, ka triju ekspertu stāvus cīņas pamattehnikas apguves vērtēšana 
pirms mācīšanas optimizācijas modeļa izstrādes un aprobācijas liecina, ka 
sportistu līmenis visās trijās skolēnu meistarības pakāpēs (kyo) ir gandrīz labs. 
Vidējais aritmētiskais ir 6,57 balles. Savukārt triju ekspertu vērtējumu korelācijās 
no 324 pozīcijām savstarpējās sakarības tika atrastas 143 gadījumos – tas veido 
44,13%. Līdz ar to var secināt, ka tiesnešu vērtēšana nebija objektīva. Ir jāuzlabo 
metienu vērtēšanas kritēriji un parametri, kā arī metienu principu izprašana un to 
mācīšanas iespējas. 
 Trešajā apakšnodaļā “3.3. Jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas 
mācīšanās optimizācijas modeļa izstrāde un aprobācija” tika izveidots un 
aprobēts jauno džudistu stavus cīņas pamattehnikas apguves optimizācijas 
modelis, kuru vizuāli var apskatīt 2. attēlā. Ārējais aplis – mācīšanās optimizācija  
- ietver otru apli - mācīšanās optimizācijas posmus. Promocijas darba autora 
noteiktie posmi ir: džudistu mācīšanas vajadzību noteikšana; mācīšanas mērķu 
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izvirzīšana; mācīšanas uzdevumu noteikšana; mācīšanas metožu un līdzekļu 
izvēle; mācīšanas rezultātu novērtēšana, kam atkal seko pirmais posms,  kas 
norāda, ka šo posmu mainīgums ir nemitīgs process. Katrā posmā var veikt 
optimizāciju, ievērojot svarīgu nosacījumu, t.i., apzināta prakse un 
individualizācijas process (Baker & Young, 2014; Macnamara et al., 2016; 
Ericsson, 2020). 
 

 
 

2.att. Jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās 
optimizācijas modelis (autora izstrādāts) 

 
Šī džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanās optimizācijas modeļa 

pamatā ir vispārattīstošie, speciālattīstošie un sacensību vingrinājumi. Pati 
galvenā fiziskā īpašība, kas nepieciešama  džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
apgūšanai, ir koordinācija un tā ir jāattīsta visu laiku (sk. bultu, kas iet cauri 
trijstūrim). Paralēli notiek tehnikas pieredzes paplašināšana (sk. labo trijstūra 
malu) un ķermeņa kustību pārvaldīšana horizontālajā, vertikālajā un sagitālajā 
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plaknē (sk. kreiso trijstūra malu), bet augšējā trijstūra mala  norāda uz tehniski 
taktiskās darbības paplašināšanu. Trijstūrī esošie taisnstūri attēlo džudista 
ilggadējo sagatavošanu. Taisnstūri ir dažādās krāsās (atbilstoši jostu krāsām) un  
norāda vecumposmu, treniņu reižu skaitu nedēļā, to ilgumu un VFS un SFS 
procentuālās attiecības. Dažādu valstu labākie džudo speciālisti ir noteikuši un 
pielieto noteiktu atsevišķo tehnisko vienību (ATV) skaitu no dažādām 
klasifikāciju grupām. Pasaulē atzītie Kodokan piecu pakāpju (Go-kyo) bāzes 
paņēmienu kompleksi satur 40 stāvcīņas paņēmienus. 5-7 gadu laikā audzēkņi 
apgūst astoņus līdz četrdesmit stāvcīņas paņēmienus. Piecu pakāpju sistēma atļauj 
atrisināt vairākus uzdevumus. Katrā skolēnu džudo meistarības pakāpē (5.kyo-
1.kyo - dzeltenā-brūnā josta) ir jāapgūst 8 stāvus cīņas pamattehniskie paņēmieni, 
kas satur dažādus metiena izpildes principus no četrām metienu grupām (kājas, 
gurni, rokas un metieni krītot).  

Ja pirmajā apmācības gadā apgūta dzeltenās jostas stāvus cīņas tehnika, tad 
otrajā mācību gadā jāapgūst oranžās jostas stāvus cīņas tehnika, pilnveidojot 
iepriekš apgūto dzeltenās jostas tehniku. Kad māca zaļās jostas tehniku, 
jāpilnveido visu iepriekšējo jostu tehnika. Šāds princips jāievēro arī turpmāk, 
mācoties citu jostu tehniku – vienmēr pilnveidot iepriekšējo tehniku, lai sasniegtu 
iemaņu līmeni, kas palīdzētu veidot tehnikas kombinācijas vai savienojumus. 
Skolēna galvenais uzdevums ir kustību pieredzes paplašināšana, lai atrastu savus 
labākos metienus, ar kuriem piedalīties sacensībās. Džudo džudists ar lielu apgūto 
metienu arsenālu spēj atšifrēt sava pretinieka nodomus un veiksmīgi 
aizsargāties.Lai apgūtu sarežģītus kustību uzdevumus, tie vairākkārt jāatkārto ar 
partneri no vietas uz abām pusēm, taisnvirziena kustībā uz abām pusēm, dažādos 
citos virzienos (sānis, pa apli) bez pretestības, ar pretestību un sacensību darbībā. 
Zināšanas rada iespēju apgūt māku un iemaņas paņēmienus izpildīt. Atsevišķu 
paņēmienu apguve ir līdzeklis kustību koordinācijas attīstīšanai. To nosaka divi 
faktori, kas sekmē koordinācijas pilnveidošanu: 

1) ekstremitāšu un ķermeņu daļu iekļaušana kustību darbību izpildē; 
2) kustību uzdevumu izpilde dažādās anatomiskajās plaknēs un ap dažādām 

ķermeņa asīm (vertikālā, horizontālā, sagitālā). 
Par līdzekļiem izmanto vispārsagatavojošos vingrinājumus (ierindas un 

kārtības vingrinājumus, akrobātikas un vingrošanas elementus), speciāli 
sagatavojošos vingrinājumus, pielāgotas spēles, rotaļas un vienkāršotos 
cīkstēšanās veidus, kā arī sacensību vingrinājumus (nogāšanas, metienus), pie 
kuriem pieskaitāmas visas tehniskās darbības, kuras lieto sacensībās un Kata 
demonstrācijā. 

Darba ceturtajā apakšnodaļā “3.4. Jauno džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas apguve pēc pamattehnikas paņēmienu mācīšanās 
optimizācijas modeļa aprobācijas” pēc džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
mācīšanās optimizācijas modeļa satura pielietošanas tika noorganizēts eksāmens, 
lai noteiktu audzēkņu sagatavotības līmeni.  
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Spīrmena testa korelāciju rezultāti ar savstarpējām sakarībām starp triju 
tiesnešu vērtējumiem atspoguļoti ērti pārskatāmās tabulās (sk.3.,4.,5.tab.). 

Dzeltenās jostas (5.kyo – sk. 3.tab.) tiesnešu vērtējumu savstarpējo sakarību 
pieaugums ir 41%. Tik lielu pieaugumu varētu skaidrot ar treneru ilggadējo 
pieredzi un lielo darba ieguldījumu šīs jostas paņēmienu macīšanās procesā. 
Sportistu skaits, kas mācās, lai iegūtu dzelteno jostu, vienmēr ir liels, bet cilvēku 
skaits, kuriem ir vēlme trenēties, lai iegūtu pārējās jostas, sarūk.  

 
3.tabula 

Dzeltenās jostas 3 tiesnešu vērtējumu savstarpējās sakarības 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieaugums 
1. De-ashi-barai 5/15 15/15 +10 
2. Sasae-tsurikomi-ashi 9/15 15/15 +6 
3. O-soto-gari 9/15 15/15 +6 
4. O-goshi 6/15 13/15 +7 
5. Morote-seoi-nage 10/15 15/15 +5 
6. Estētika 3/3 1/3 -2 
 Summa: 42/78 74/78 +32 

 
Vērtējumi ar savstarpējo sakarību 2.vērtēšanā sastādīja 94,9%, jo treneri 

(speciālisti-tiesneši) visvairāk laika veltījuši dzeltenās jostas kritēriju un 
parametru apspriešanai un apgūšanai. Vislielākais pieaugums ir de-ashi-barai 
tehnikas paņēmieniem un tas sastāda 66,7%, bet vismazākais pieaugums ir 
morote-seoi-nage tehniskas paņēmieniem un tie ir 33,3%. Ir arī negatīvs rezultāts 
estētikā: -66,7% un tas nozīmē, ka otrajā tehnikas vērtēšanā tiesneši nevērtēja 
estētiku vienādi. 

 
4.tabula 

Oranžās jostas 3 tiesnešu vērtējumu savstarpējās sakarības 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieaugums 
1. Uki-goshi 6/15 6/15 0 
2. O-uchi-gari 7/15 7/15 0 
3. Ko-soto-gari 10/15 7/15 -3 
4. Ko-uchi-gari 3/15 7/15 +4 
5. Koshi-guruma 6/15 6/15 0 
6. Tsurikomi-goshi 5/15 7/15 +2 
7. Okuri-ashi-barai 10/15 8/15 -2 
8. Tai-otoshi 10/15 11/15 +1 
9. Harai-goshi 7/15 8/15 +1 
10. Estētika 1/3 1/3 0 

 Summa: 65/138 68/138 +3 
 

Oranžās jostas (4.kyo – sk. 4.tab.) pieaugums ir tikai 2,2%. To varētu 
skaidrot ar lielo apgūstamo tehnikas daudzumu, kas bija jāiemācās un 
jādemonstrē. Var būt, ka arī mācīšanas kvalitāte bija sliktāka, jo treneri šīs jostas 
apguvi praktizē daudz mazākā apjomā. Bērni vēl nav tik pieredzējuši un 
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pieauguši, lai mācītos patstāvīgi, tāpēc var atšķirties izpildījums un līdz ar to 
tiesnešiem grūtāk sniegumu izprast un novērtēt. Vērtējumi ar savstarpējo sakarību 
2.vērtēšanā sastādīja 49,3%. Vēl viens iemesls, kāpēc vērtēšana  bija tik dažāda, 
varēja būt šīs jostas tehnikas kritēriju un parametru neizpratne. Vislielākais 
pieaugums ir ko-uchi-gari tehnikas paņēmieniem un tas sastāda 26,7%, bet 
vismazākais pieaugums ir tai-otoshi un harai-goshi  tehnikas paņēmieniem, t.i.,  
6,6%. Bet ir arī negatīvi ko-soto-gari un okuri-ashi-barai tehnisko paņēmienu 
vērtēšanas rezultāti, attiecīgi: -20% un -13,4%. 

 
5.tabula 

Zaļās jostas 3 tiesnešu vērtējumu savstarpējās sakarības 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieaugums 
1. Ko-soto-gake 6/15 13/15 +7 
2. Tsuri-goshi 5/15 9/15 +4 
3. Yoko-otoshi 4/15 9/15 +5 
4. Ashi-guruma 4/15 6/15 +2 
5. Uchi-mata 5/15 7/15 +2 
6. Tomoe-nage 10/15 10/15 0 
7. Kata-guruma 1/15 9/15 +8 
8. Estētika 1/3 1/3 0 
 Summa: 36/108 64/108 +28 

 
Savukārt zaļās jostas (3.kyo – sk. 5.tab.) savstarpējo sakarību pieaugums ir 

25,9%. Treneriem arī šīs jostas paņēmienu mācīšanas prakse ir daudz mazāka, 
salīdzinot ar dzelteno jostu, bet paši audzēkņi ir jau ar 2 jostu kārtošanas pieredzi, 
viņiem ir jau sacensību pieredze, koptreniņu pieredze, izbraukumu treniņu 
pieredze, un viņi paši ir jau nobrieduši patstāvīgai tehnikas apgūšanai, kā arī ir 
fiziski labāk sagatavoti. Līdz ar to tehnika kļūst precīzāka, ātrāka, efektīvāka un 
vairāk līdzinās meistaru izpildījumam, tāpēc arī tiesneši ir labāk izpratuši šīs 
jostas vērtēšanu. 2.vērtēšanā vērtējumi ar savstarpējo sakarību sastāda 59,3%. Tas 
nozīmē, ka vērtēšanas kritēriju un parametru izprašana tiesnešiem, treneriem un 
sportiem ir jāuzlabo. Vislielākais pieaugums ir kata-guruma tehnikas 
paņēmieniem un tas sastāda 53,3%, bet nemainījās tomoe-nage rezultāts un 
estētikas vērtējums.  

6.tabula 
Dzeltenās jostas (5. kyo) tehnisko paņēmienu vidējo vērtējumu izmaiņu 

ticamība 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieauguma 

ticamība 
1. De-ashi-barai M=6,82 (SD=0,91) M=8,15 (SD=0,96) Ir, jo p<0,01 
2. Sasae-tsurikomi-ashi M=6,07 (SD=0,97) M=7,95 (SD=1,03) Ir, jo p<0,01 
3. O-soto-gari M=6,48 (SD=0,90) M=8,21 (SD=0,85) Ir, jo p<0,01 
4. O-goshi M=6,15 (SD=0,86) M=7,86 (SD=0,76) Ir, jo p<0,01 
5. Morote-seoi-nage M=6,19 (SD=1,03) M=8,02 (SD=0,81) Ir, jo p<0,01 
6. Estētika M=1,68 (SD=0,47) M=2,33 (SD=0,49) Ir, jo p<0,01 
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Manna Vitnija U-tests 2 neatkarīgajām kopām palīdzēja noteikt, ka 

vērtējumu pieaugums ir matemātiski būtiski atšķirīgs, jo gandrīz visos metienos 
ir abpusējās alternatīvas p vērtība <0,05 vai <0,01, tāpēc ar 95% vai 99% 
varbūtību var pieņemt, ka džudo stāvus cīņas tehnikas paņēmienu vidējais 
vērtējums ir būtiski atšķirīgs.  Tātad šajā gadījumā pieaugums ir statistiski ticams. 
Visu metienu izmaiņu ticamība ir atspoguļota 6.,7.,8.tabulā.  

Dzeltenās jostas (sk.6.tab.) rezultātu pieaugums ir ticams visiem tehnikas 
paņēmieniem, jo p<0,01. Vidējais pieaugums visiem tehnikas paņēmieniem ir 1,7 
balles. 

7.tabula 
Oranžās jostas (4. kyo) tehnisko paņēmienu vidējo vērtējumu izmaiņu 

ticamība 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieauguma 

ticamība 
1. Uki-goshi M=7,40 (SD=0,64) M=9,38 (SD=0,64) Ir, jo p<0,01 
2. O-uchi-gari M=6,57 (SD=0,87) M=8,65 (SD=0,91) Ir, jo p<0,05 
3. Ko-soto-gari M=6,70 (SD=1,52) M=8,68 (SD=1,54) Nav, jo p>0,05 
4. Ko-uchi-gari M=6,33 (SD=1,16) M=8,47 (SD=1,28) Nav, jo p>0,05 
5. Koshi-guruma M=7,05 (SD=0,51) M=9,08 (SD=0,54) Ir, jo p<0,01 
6. Tsurikomi-goshi M=5,33 (SD=1,79) M=7,77 (SD=1,97) Nav, jo p>0,05 
7. Okuri-ashi-barai M=6,13 (SD=1,21) M=8,48 (SD=1,37) Ir, jo p<0,05 
8. Tai-otoshi M=6,27 (SD=1,04) M=8,55 (SD=1,20) Ir, jo p<0,05 
9. Harai-goshi M=6,20 (SD=0,96) M=8,37 (SD=1,05) Ir, jo p<0,05 
10. Estētika M=2,07 (SD=0,87) M=2,73 (SD=0,48) Nav, jo p>0,05 

 
Oranžās jostas (sk.7.tab.) rezultātu pieaugums 6 gadījumos ir ticams, jo 

p<0,01 vai 0,05, bet 3 gadījumos nav ticams. Vidējais pieaugums visiem tehnikas 
paņēmieniem ir 2,16 balles. 

8.tabula 
Zaļās jostas (3. kyo) tehnisko paņēmienu vidējo vērtējumu izmaiņu 

ticamība 
N. Paņēmiena nosaukums 1.vērtēšana 2.vērtēšana Pieauguma 

ticamība 
1. Ko-soto-gake M=6,50 (SD=1,08) M=8,31 (SD=0,67) Ir, jo p<0,05 
2. Tsuri-goshi M=7,24 (SD=0,59) M=8,64 (SD=0,54) Ir, jo p<0,01 
3. Yoko-otoshi M=7,47 (SD=0,65) M=9,07 (SD=0,51) Ir, jo p<0,01 
4. Ashi-guruma M=6,78 (SD=0,98) M=8,60 (SD=0,48) Ir, jo p<0,01 
5. Uchi-mata M=6,79 (SD=0,75) M=8,36 (SD=0,75) Ir, jo p<0,01 
6. Tomoe-nage M=7,15 (SD=0,74) M=8,65 (SD=0,74) Ir, jo p<0,05 
7. Kata-guruma M=6,74 (SD=0,66) M=8,15 (SD=0,74) Ir, jo p<0,05 
8. Estētika M=1,53 (SD=0,35) M=2,58 (SD=0,26) Ir, jo p<0,05 

 
Zaļās jostas (sk.8.tab.) rezultātu pieaugums ir ticams visiem tehnikas 

paņēmieniem, jo p<0,01 vai 0,05. Vidējais pieaugums visiem tehnikas 
paņēmieniem ir 1,59 balles.  



 41 

Pēc rezultātu apstrādes var secināt, ka džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
optimizācijas modeļa satura izmantošana ir uzlabojusi tehniskās sagatavošanas 
rezultātus visām trim skolēnu pakāpēm (kyo – dzeltenā, oranžā, zaļā josta) vidēji 
par 1,82 ballēm. Tas ir saistīts ar to, ka tika pievērsta lielāka uzmanība džudo 
elementu mācīšanas un tehnisko paņēmienu izpildes principu biomehānikai un tās 
precīzai izpildei. Tātad tika noteikti tehnisko paņēmienu izpildes pamata principi 
un piemeklēti attiecīgi līdzekļi to apguvei. 
 

Rekomendācijas džudo treneriem 
 

Latvijas treneriem džudo tehniskās sagatavošanas sekmēšanai  un sarežģīto 
un daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanas optimizācijai 
7-12 gadus veciem bērniem un jauniešiem ir izstrādātas konkrētas 
rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot džudo programmu īstenošanu: 

1) tehnikas apguve jāuzsāk ar džudo stāvus cīņas pamattehnikas elementiem, 
panākot to izpildi iemaņu līmenī. Tās ir stājas (9 veidi), satvērieni (6 veidi), 
pārvietošanās (3 veidi), pagriezieni (7 veidi), pārvietošanās virzieni (9 
veidi), krišanas tehnika (7 veidi) un pretinieka pārvietošana labilā stāvoklī 
(8 veidi); 

2) tad seko 40 džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmieni, kas sadalīti 5 
skolēnu meistarības pakāpēs (kyo). Promocijas darba autors rekomendē 
izmantot Kodokan GoKyo sistēmu. Jāizmanto vispārattīstošie, 
palīgvingrinājumi, speciālsagatavojošie un sacensību vingrinājumi, liekot 
uzsvaru uz koordinācijas spēju attīstību, un tas viss jāpaveic 5-7 gados; 

3) vērtēšanai jānotiek līdzvērtīgos apstākļos pēc vienādiem kritērijiem un 
parametriem, izmantojot viena veida džudo tehnikas vērtēšanas protokolus 
(sk.29.piel.). Jāuzlabo treneru, tiesnešu un sportistu izpratne par džudo 
paņēmienu tehnikas vērtēšanu un izpildi. Vērtēšanai jābūt maksimāli 
objektīvai, ievērojot, ka: izšķir sīkas kļūdas (-1 balle), būtiskas (-3 balles), 
rupjas (-5 balles) un neizpildītu tehniku (-10 balles). Tiesnešiem ir iespēja 
samazināt vai palielināt vērtējumu par 0,5 ballēm  arī pēc saviem ieskatiem, 
ņemot vērā  IJF Nage-no-kata vērtēšanas kritērijus un parametrus (sk. 
4.tab.). Sadarbībā ar partneri jāpanāk izcils tehnikas izpildījums un augsti 
tehnikas noturīguma rādītāji. Tehnikas noturīgums tiek vērtēts laika 
vienībā, kurā sportists izpilda konkrētās tehnikas kompleksus; 

4) lai bagātīgais džudo stāvus cīņas pamattehnikas spektrs (dažādība) būtu 
vadāms, pētījuma autors rekomendē izmantot modificēto Kodokan stāvus 
cīņas pamattehnikas klasifikāciju pēc anatomiskajām pazīmēm, proti, kura 
no ķermeņa daļām ir galvenā, izpildot metienu, un tehnikas sadalījumu pēc 
sadzīviskā izpildes principa (pacelšana-izsišana, slaucīšana, griešana, 
bloķēšana, pļaušana, savērpšana), kā arī izmantot īsos metienu 
skaidrojumus dzimtajā valodā labākai tehnikas apgūšanai; 
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5) treneriem jāizmanto treniņu algoritmu ķēdes, kuras atbilstoši mācību 
treniņa mērķiem satur secīgu treniņu daļu (ievadsagatavotāja, galvenā un 
nobeiguma daļa) realizāciju, izmantojot izvēlētos līdzekļus un metodes. 
Katram stāvus cīņas pamattehnikas izpildes principam, kas tika izmantots, 
lai sagatavotu audzēkņus tehnisko paņēmienu kompleksu kārtošanai – kyo 
eksāmenam, izstrādātas treniņa algoritmu ķēdes. Šos algoritmus var 
izmantot ar dažādu dozējumu un intensitāti, ņemot vērā apstākļus, t.i., 
sportistu sniegumu, labsajūtu un citus faktorus. Šāda veida algoritmus var 
izmantot visas džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanai (apguvei);  

6) vecuma periodā no 7 līdz 12 gadiem skolēnu meistarības pakāpju (kyo) 
saņemšanu nosaka džudistu sagatavošanas galvenie kritēriji, t.i., tehniskās 
sagatavotības rādītāji, kuri balstās uz atbilstošu fizisko sagatavotību, bet 
sacensību rezultāti – izcīnītās uzvaras un godalgotās vietas - ir pakārtots 
kritērijs. 
 

DISKUSIJA 
 

Daļa speciālistu domā, ka plašais zinātnisko zināšanu apjoms par džudo nav 
kļuvis par dziļas zinātniskas analīzes objektu (Osipov et al., 2017). Promocijas 
darba autors tam piekrīt, jo starp pieejamās literatūras avotiem netika atrasti darbi 
par džudo stāvus cīņas pamattehnikas mācīšanas optimizāciju 7-12 gadu veciem 
bērniem, kā arī citām vecuma grupām. Tas nozīmē, ka zināšanas par džudo 
dažādām vecuma grupām ir jāpapildina ar daudziem un dažādiem zinātniskiem  
pētījumiem, kas sniegtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kas rodas treneru 
praksē. 

Diemžēl tehnikas mācīšanās optimizācija nav pētīta pietiekami lielā 
apjomā. Piemēram, Krievijas Federācijas universitātēs laika posmā no 2000. līdz 
2016.gadam par džudo tika uzrakstītas 67 zinātniskās disertācijas, kas bija veltītas 
dažādām džudo apmācības un sacensību darbības tēmām, bet par džudo stāvus 
cīņas pamattehnikas mācīšanas optimizāciju - ne viena. Disertāciju sistēmiskā 
strukturālā analīze, balstoties uz sporta zinātnes un cīņas mākslas ekspertu 
atzinumiem, deva šādus rezultātus: no 6 svarīgām tēmām dominē “T1” - sportistu 
taktiskā meistarība, augstas sportiskās motivācijas veidošanās, džudo sportistu 
vispārējās darbspējas paaugstināšana treniņu un sacensību laikā (32 disertācijas), 
un “T2” - sportistu morfoloģiskās funkcionālās un psihofizioloģiskās īpašības, 
profesionālā džudo sportista personības progress, jauniešu fiziskā potenciāla un 
aizsardzības spēju palielināšana (16 disertācijas). Un tikai 3 disertācijas attiecas 
uz “T5” - treneru un tiesnešu izglītošanas problēmām  un “T6” - pusaudžu 
piemērotību džudo, ņemot vērā viņu morfoloģiskos, funkcionālos rādītājus un 
fizisko stāvokli (Osipov et al., 2017). Lielākais zinātniski pētniecisko darbu skaits 
bija par augstu sasniegumu sportu. To savā darbā izmantojis arī šī pētījuma autors, 
jo tikai, pētot augstas klases džudistus, var izprast, kāda tehnika jālieto, lai 
izprastu tehniskās sagatavotības modeli. 
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Promocijas darba autors secina, ka džudo stāvus cīņas pamattehnikas 
paņēmienu apguves optimizācija jaunajiem džudistiem var notikt divos virzienos: 
optimizējot mācīšanu un pilnveidojot sportistu tehnisko meistarību; uzlabojot 
mācību treniņa procesa apstākļus, trenera zināšanu līmeni, sparinga partnerus 
vienlīdzīgu un augstākas tehniskās sagatavotības pakāpē, aprīkojuma un inventāra 
kontekstā (Туманян, 2006; Шуликa, 2006; Ciaccioni et al., 2019, 2021;). 

Džudo popularitātes pieaugums pasaulē (galvenokārt sporta dimensijā) liek 
zinātniekiem pastāvīgi meklēt jaunus, efektīvus un zinātniski pamatotus līdzekļus 
un metodes sportistu apmācībai sacensību funkcionēšanai (Osipov et al., 2017). 

Ja ir iedzimti dotumi un nepieciešamie apstākļi to attīstīšanai, džudists var 
sasniegt diezgan augstu tehnisko un fizisko sagatavotību, kas ietekmēs viņa 
sportiskos sasniegumus, kurus galvenokārt nosaka divas motorisko faktoru 
grupas: 1) koordinācijas spējas; 2) fiziskās sagatavošanas iespējas.   
      Līdz ar to tiek analizēti ķēdes posmi: koordinācijas spējas – kustību 
iemaņas -vispārējā un speciālā tehniskā sagatavotība.   

Koordinācijas spēju (KS) pilnveidošana ir atbildīga par tehniskās 
sagatavotības līmeni. Īpaša uzmanība jāpievērš apgūto kustību klasifikācijai un 
efektivitātes vērtēšanai.  

Zinātnieku viedokļi ir atsķirīgi, proti, ir nopietnas domstarpības par 
jēdziena „ veiklība” un "koordinācijas spējas" skaidrojumu.  Vieni ir atteikušies 
no jēdziena "veiklība" un aizņemti ar koordināciju spēju diferenciāciju un 
precizēšanu, citi identificēja otro jēdzienu un pieturējās pie idejas par veiklību kā 
patstāvīgu (bet sarežģītu) fizisku spēju, trešie, balstoties uz kustību fizioloģiju un 
kustību aktivitāti, kā arī psihofizioloģiju, uzskata, ka veiklība – tā ir kompleksa 
psihomotora īpašība, kas ir daļa no koordinācijas spēju kopuma (kompleksa). 
Iespējams, tāpēc parādījās priekšlikumi, kas uzskata, ka veiklība jeb koordinācijas 
spējas saskatāmas nevis tradicionālajā fizisko īpašību sistēmā, bet gan izdalāmas 
īpašā koordinācijas sadaļā sportistu sagatavošanā. Taču šāda uzskata piekritēji 
nevarēja vienoties par koordināciju spēju  izpausmes daudzumu, variējot tās no 7 
līdz 18 (Туманян, 2006; Шуликa, 2006; Ciaccioni et al., 2019, 2021).  

Tātad pārliecinošs ekspertu vairākums atzīst koordinācijas spēju 
eksistēšanu pilnībā izolēti no veiklības, citi uzskata tās par daļu no vispārīgākā 
jēdziena “veiklība”, bet vēl citi uzskata, ka veiklība ir daļa no koordinācijas 
spējām.  Rodas jautājumi: vai visas šīs nesaskaņas nav tikai terminoloģiskas?  Vai 
šie jēdzieni nenozīmē vienas un tās pašas motoriskās spējas?  Piemēram, padomju 
zinātnieki uzskatīja, ka veiklība ir spēja ātri apgūt jaunas kustības, apgūt 
sarežģītus koordinācijas vingrinājumus un kontrolēt precīzas darbības mainīgos 
apstākļos.  Vācu eksperti atsakoties no termina "veiklība", džudistu vidū izšķir 
šādas koordinācijas spēju veidus: mācīšanās, reakcija, orientācija, paredzēšana 
(anticipācija), līdzsvars, kustību īpašību diferenciācija un spēja kombinēt 
tehniskos paņēmienus.   

Mācīšanās procesam raksturīgs jaunu tehnisko darbību apgūšanas ātrums 
atkarībā no sarežģītības un pielietotās metodikas racionalitātes. Mācīšanas spēju 
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galīgais vērtējums ir sportista izveidotā tehniski taktiskā “piramīda” – visu 
palīgpaņēmienu, „kroņa” paņēmienu un taktiku dažādība un efektivitāte.  

Tumanjans (Туманян, 2006) uzskata, ka jēdzieni “veiklība” un 
“koordinācijas spējas” ir uzskatāmi par viennozīmīgiem, jo tie atspoguļo vienas 
un tās pašas organisma motorikas īpašības. 

Bompa, raksturojot cilvēka motorās spējas - spēku, izturību, ātrumu, 
koordināciju, lokanību - nosaka kā virsjēdzienus un veiklību kā apakšjēdzienu, 
saistot to ar jaudu, kuru nosaka maksimālais muskuļu spēks (maksimālais spēks) 
un kustību ātrums (maksimālais ātrums), (Bompa, 1990). 

Šuļika, raksturojot fiziskās īpašības, kuras tieši piedalās tehnisko 
paņēmienu realizācijā, proti, spēka, ātruma ilguma nodrošinājumu, nemazinot 
efektivitāti (izturību), atzīmē, ka zinātniskajā un zinātniski metodiskajā literatūrā 
par sporta cīņas fiziskās un tehniski taktiskās sagatavošanas attiecībām džudistu 
sagatavošanas etapos nav vienādu viedokļu (Шуликa, 2002).  

Sensomotoro īpašību bloks, kurš nodrošina veiklības īpašību formēšanu, no 
vairākām (veiklības) izpausmēm. Tā ir kustību precizitāte, noturība, kustību 
saskaņošana, kura nodrošina koordinētību utt. Vārda veiklība nozīme sākotnēji 
saistījās ar vārdu ķērājs, t.i., cilvēks, kurš spējīgs noķert mēdījumu, paspējot 
reaģēt uz tā neparedzamajām darbībām (Šuļika, 2002). 

Sacensību rezultāti ir atkarīgi no mainīgajiem lielumiem - noteikumu 
izmaiņām, pretinieku maiņas. Parasti augstā līmenī sportists var noturēties vienu 
olimpisko ciklu, tikai retais sportists var noturēties divus vai pat trīs ciklus. Arī 
tiesneši sportista sniegumu var vērtēt dažādi. Mainās sagatavošanas metodika, 
taktika, tehnoloģijas, kas palīdz treneru, tiesnešu un sportistu darbā.  

Līdz 2012. gadam paņēmieni, satverot kāju vai kājas ar rokām, bija atļauti. 
Tie bija piederīgi roku tehnikas klasifikācijas grupai. Pēc 2012. gada Starptautiskā 
Džudo federācija paņēmienus aiz kājām, izmantojot rokas, aizliedza, tāpēc 
metienu sadale pa klasifikācijas grupām mainījās.  Tagad atļautu roku tehnikas 
paņēmienu ir maz un sacensībās šo paņēmienu lietošanas biežums ir samazinājies. 
Par aizliegta paņēmiena lietošanu džudists tiek diskvalificēts no cīņas. Prevalē 
kāju tehnika. Un jo lielāka svara kategorija, jo mazāk izmanto roku tehnikas 
paņēmienus. Līdzīgas atziņas darba autors ir atradis zinātniskajā publikācijā 
Korean Journal of Sport Science (Tae-Whan & Lee, 2020) par tehnikas 
atšķirībām sieviešu un vīriešu konkurencē laika periodā no 2016. līdz 
2020.gadam. Tādus pašus novērojumus veikuši arī angļu speciālisti (Miller et al., 
2015). Tradicionāli analizējot sacensības džudo stāvus cīņas tehnikas paņēmienus 
iedala ashi-waza (kāju tehnikas), te-waza (roku tehnikas), koshi-waza (gūžas 
tehnikas) un sutemi-waza (upurēšanas tehnikas). Pēdējo klasifikācijas grupu 
Japānā vēl dala uz ma-sutemi-waza (izpildītājam krītot uz muguras) un yoko-
sutemi-waza (izpildītājam krītot uz sāniem). Tomēr nesen šī klasifikācija tika 
kritizēta, un tās vietā tika ierosināta 9 grupu klasifikācijas sistēma, kas balstīta uz 
darbības īpašībām (kustības veids, atbalsta bāze, metiena virziens un uzbrukuma 
pozīcija), (Pereira et.al.,2019). Tātad pasaulē ir zinātnieki, kas analizējot cīņas 
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balstās uz stāvus cīņas tehnikas izpildes anatomiskajām pazīmēm, kā arī tie, kas 
analizē cīņas pēc biomehāniskajiem principiem. 

Ilgstoši sistemātiski pētījumi dos iespēju izprast dažādu sporta tehniskās 
meistarības komponentu (tehnikas arsenāla, efektivitātes, rezultativitātes un 
tehnikas apguves līmeņa) attīstību mainīgos apstākļos (sacensību noteikumu, 
svara kategoriju maiņa, dažādu partneru pretdarbība, paklāju fizisko īpašību 
maiņa, sacensību tērpu – kimono kvalitāte u.c.). 

Pētījumu vājās puses: mainoties noteikumiem, ir grūtības paņēmienu 
vērtēšanas kvantitatīvo rādītāju izmaiņu adaptēšanā; aizliegti roku tehnikas 
apakšgrupas paņēmieni – kāju satvērieni ar rokām; atcelta zemāk minēto tehnisko 
paņēmienu izpildes vērtēšana – koka ekvivalents - 3 punkti, samazinājies 
noturēšanas laiks - no 30 līdz 20 sekundēm; pētnieku dažādā pieeja tehnisko 
darbību vērtēšanā - līdzsvara zaudēšana, metieni uz ceļiem un vēdera. 

Šie rādītāji atspoguļo svarīgu cīņas norises aktivitāti, bet netiek vērtēti no 
tiesnešu (ekspertu) puses. Šis cīņas intensitātes rādītājs cieši saistīts ar taktiku un 
speciālo izturību.   

Mainoties sacensību noteikumiem, partneriem mainās atsevišķu 
klasifikāciju grupu uzbrūkošo darbību procentuālā attiecība utt., treneriem un 
sportistiem ir jāpielāgojas un jāizvēlas jauna tehnika un taktika (Ito et al., 2014). 

Tā kā džudo vēlamā tehnika ir atkarīga no džudista dzimuma un svara 
kategorijas, sacensību dalībnieku tehniskajā un taktiskajā mācīšanā jāņem vērā 
pētījumos atrastās attiecības, kuras var pamatot ar metienu biomehāniku. 
Turpmākiem pētījumiem poļu zinātnieki iesaka savā zinātniskajā pētījumā 
izmantoto metodi par koučinga tendencēm (Sterkowicz et al., 2013). 

Iegūtajiem rezultātiem ir praktiska nozīme, jo tie ļauj: izprast džudo 
tehniskās meistarības attīstības tendences; izzināt, kādi paņēmieni mūsdienās tiek 
lietoti visbiežāk, un tos, atstrādājot, cīņas laikā automātiski atpazīt tā saucamajā 
intuīcijas līmenī (anticipācija); lietot adekvātu aizsardzību un izpildīt sekojošus 
pretpaņēmienus; izstrādāt taktiski tehnisko modeli pret konkrētu cīkstoni; kopumā 
dod iespēju ieviest korekcijas mācību programmā un sportistu sagatavošanā. 
Līdzīgi domā arī kolēģi no Zagrebas Universitātes. Viņi saka, ka šāda veida 
pētījuma rezultāti var kalpot speciālistiem racionālākas tehniskās un taktiskās 
sagatavošanas satura izvēlē un jaunu, mūsdienīgu mācību procedūru un pieeju 
izveidē džudo treniņos (Segedi & Sertić, 2014). 

Šī pētījuma triju ekspertu stāvus cīņas pamattehnikas apguves vērtēšana 
pirms mācīšanās optimizācijas modeļa izstrādes un aprobācijas liecina, ka 
sportistu sagatavotības līmenis visās trijās skolēnu meistarības pakāpēs (kyo) ir 
gandrīz labs. Vidējais aritmētiskais ir 6,57 balles. Metienu kompleksu vērtējumi 
tikai pierakstīti iepriekšsagatavotos protokolos un tehnikas demonstrējums notika 
4. sarežģītības pakāpē (kustībā uz abām pusēm). Vērtējums tika pierakstīts par 
katru izpildes pusi atsevišķi. Lai noteiktu, vai iegūtie dati ir parametriski vai nav, 
tika izmantots Kolmogorova-Smirnova tests, kas palīdzēja noteikt, ka dati ir 
neparametriski. Līdz ar to tika izmantota Spīrmena rangu korelācijas koeficienta 
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aprēķināšana – neparametriskās statistikas korelācijas analīzes metode. Dzeltenās 
jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 6,34 balles, oranžās jostas vērtēšanas vidējais 
rezultāts ir 6,44 balles, savukārt zaļās jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 6,95 
balles. Iegūtie rezultāti atklāj nelielu tehnikas izpildes novērtējumu kāpumu, 
tomēr viss ir gandrīz vērtējuma “labi” robežās. Sportistu sniegumā brīžiem bija 
vērojama aizmāršība un kļūdas džudo elementu izpildē, kā arī tehnisko paņēmienu 
pamatdarbību izpildē.  

Autors uzskata, ka šāds tehniskās sagatavotības līmenis nav pieļaujams, jo 
tā ir visas džudo mācīšanās pamattehnika, kuru sportisti demonstrē sadarbībā ar 
partneri, bet nevis kā pretdarbību sacensībās. Stāvus cīņas paņēmieni jāizpilda ar 
lielu precizitāti, ātrumu un spēku, tikai tad var uzskatīt, ka sportists šo tehniku ir 
apguvis. 

Triju ekspertu vērtējumu korelācijās no 324 pozīcijām savstarpējās 
sakarības tika atrastas 143 gadījumos – tas veido 44,13%. Līdz ar to var secināt, 
ka tiesnešu vērtēšana nebija objektīva. Ir jāuzlabo metienu vērtēšanas kritēriji un 
parametri, kā arī tehnisko paņēmienu principu izprašana un to mācīšanas iespējas. 
Eksāmenu laikā nevarēja nepamanīt visu tiesnešu spriedzi un brīžiem neziņu, kā 
tik dažādos tehniskos paņēmienus vērtēt, jo ir ļoti daudz vērtēšanas kritēriju un 
parametru, kā arī trūkst kopīgi pieņemto vērtēšanas nosacījumu ievērošanas 
pieredzes. 

Džudo stāvus cīņas pamattehnikas apguves optimizācijas modelis sastāv no 
vispārattīstošajiem, palīgvingrinājumiem, speciāli attīstošajiem un sacensību 
vingrinājumiem. Šo vingrinājumu uzdevums ir veikt uzkrāto kustību pieredzes 
paplašināšanu, ķermeņa kustību pārvaldīšanu 3 plaknēs, fizisko īpašību 
attīstīšanu, liekot uzsvaru uz koordinācijas spējām. Mācības jāuzsāk ar džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas elementiem, turpinot ar 40 džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu apguvi, un to visu jāpaveic 5-7 gados. Viss iepriekš 
minētais paredzēts tehniski taktiskās darbības paplašināšanai. Promocijas darba 
autors modelī par pamatu izmantojis 352 vingrinājumus un mācīšanās procesu 
sadalīja trijos posmos. Tas ir: sākotnējās apgūšanas posms - priekšstata radīšana 
par mācāmo kustību; padziļinātās un detalizētās mācīšanās (prasmju veidošanas) 
posms; nostiprināšanas un tālākas pilnveidošanas (iemaņas veidošanas) posms. 
Lai atrisinātu jautājumu par džudo sarežģītās un daudzveidīgās stāvus cīņas 
pamattehnikas mācīšanas optimizāciju, par pamatu tika atlasīti 352 vingrinājumi. 
Tie ir: vispārattīstošie vingrinājumi - 30; džudistu speciāli sagatavojošie 
vingrinājumi – 5; fiziskās sagatavošanas vingrinājumi – 29; akrobātikas 
vingrinājumi – 16; džudo stāvus cīņas pamattehnikas vingrinājumi – 39; džudo 
stāvus cīņas pamattehnikas sacensību vingrinājumi – 179; krišanas tehnikas 
mācīšanās vingrinājumi – 34; pielāgotās sporta spēles un vienkāršotie cīņu veidi 
– 20. Visi šie vingrinājumi sakārtoti treniņu algoritmu ķēdēs. Treniņu algoritmu 
ķēde ir secīga treniņu daļu (ievadsagatavotāja, galvenā un nobeiguma) 
izmantošana ar izvēlētajiem līdzekļiem un metodēm atbilstoši mācību treniņa 
mērķiem. Treniņa algoritmu ķēdes ir izstrādātas katram stāvus cīņas 
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pamattehnikas izpildes principam, kurš tika izmantots, lai sagatavotu audzēkņus 
tehnisko paņēmienu kompleksu kārtošanai – kyo eksāmenam. 

Darba autors atgādina, ka mācīšanās process jāuzsāk ar džudo elementu 
apgūšanu augstā līmenī, bet diemžēl treneri tam nepievērš lielu uzmanību un 
steidzas ar stāvus cīņas tehnisko paņēmienu mācīšanu, kā arī ar sacensību 
uzdevumu veikšanu. Kad džudo elementi apgūti augstā līmenī, jāturpina ar stāvus 
cīņas pamattehnikas mācīšanu. Ļoti svarīga loma sportista sagatavošanā ir 
ilggadējai trenera darba pieejai (adaptēts pēc Balyi, 2005). Treneriem ir jāizprot, 
kādi līdzekļi un metodes ir vispiemērotākās katrā vecumā un kam ir jāpievērš 
uzmanība. Šīs zināšanas balstās uz cilvēku attīstības sensitīvajiem periodiem. 
Katrā vecuma posmā mainās treniņu mērķi un uzdevumi, lai sportistam neapniktu 
darīt vienu un to pašu. Savā darbā autors ir sagrupējis ilggadēju džudistu 
sagatavošanu attiecīgi skolēnu meistarības pakāpēm (kyo). 

Pētot literatūru un esošās klasifikācijas pēc dažādiem principiem, pētījuma 
autors secina, ka jāizveido sava klasifikācija dzimtajā valodā, kas ļautu 
sportistiem izskaidrot, ar ko atšķiras izpildes veidi un principi. Vairāku autoru 
viedoklis norāda, ka pareizas kustību darbības uztvere ir atkarīga no tā, cik precīzi 
termins atspoguļo attiecīgās darbības struktūru. Promocijas darba autora modelī 
ir adaptēti džudo stāvus cīņas pamattehnikas termini (nosaukumi) no japāņu 
valodas, kā arī izveidoti īsi paskaidrojumi. 

Triju ekspertu stāvus cīņas pamattehnikas apguves vērtēšana pēc mācīšanās 
optimizācijas modeļa izstrādes un aprobācijas liecina, ka sportistu līmenis visās 
trijās skolēnu meistarības pakāpēs (kyo) ir ļoti labs. Vidējais aritmētiskais ir 8,39 
balles, proti, dzeltenās jostas tehnikas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 8,04 balles, 
oranžās jostas vidējais rezultāts ir 8,60 balles, savukārt zaļās jostas tehnikas 
vērtēšanas vidējais rezultāts ir 8,54 balles. 

Lai salīdzinātu triju ekspertu stāvus cīņas pamattehnikas apguves vērtēšanu 
pirms un pēc mācīšanās optimizācijas modeļa izstrādes un aprobācijas, tika  
izmantots Manna Vitnija U-tests 2 neatkarīgajām kopām. Dzeltenās jostas 
(sk.42.tab.) rezultātu pieaugums ir ticams visiem tehnikas paņēmieniem, jo 
p<0,01. Vidējais pieaugums visiem tehnikas paņēmieniem ir 1,7 balles. Oranžās 
jostas (sk. 43.tab.) rezultātu pieaugums 6 gadījumos ir ticams, jo p<0,01 vai 0,05, 
bet 3 gadījumos nav ticams. Vidējais pieaugums visiem tehnikas paņēmieniem ir 
2,16 balles. Zaļās jostas (sk.44.tab.) rezultātu pieaugums ir ticams visiem tehnikas 
paņēmieniem, jo p<0,01 vai 0,05. Vidējais pieaugums visiem tehnikas 
paņēmieniem ir 1,59 balles. Pēc džudo stāvus cīņas pamattehnikas optimizācijas 
modeļa izmantošanas tehniskās sagatavošanas rezultāti visām trim skolēnu 
meistarības pakāpēm (kyo – dzeltenā, oranžā, zaļā josta) vidēji uzlabojušies par 
1,82 ballēm. 

Triju ekspertu vērtējumu korelācijās no 324 pozīcijām savstarpējās 
sakarības tika atrastas 203 gadījumos – tas veido 62,65%. Līdz ar to var secināt, 
ka tiesnešu vērtēšana kļuvusi objektīvāka. Jāturpina uzlabot metienu vērtēšanas 
kritēriji un parametri, kā arī metienu principu izprašana un to mācīšanās iespējas. 
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Kopējā stāvus cīņas pamattehnikas vērtēšanas pieredze ir vēl viens no 
“mehānismiem”, kas treneriem, kā arī sportistiem palīdz savstarpēji apmainīties 
ar zināšanām, lai uzlabotu tehnisko sagatavotību. 

Autora metodika ļauj ātrāk un augstākā kvalitātē apgūt tehniskos 
paņēmienus noteiktā koordinācijas sarežģītības pakāpē un sacensību darbības 
laikā un veicina jauno džudistu tehniskās un taktiskās sagatavības uzlabošanos.  
  Lai uzlabotu jauno džudistu tehnisko sagatavotību, ir izstrādātas 
rekomendācijas mērķtiecīgai līdzekļu un metožu mijiedarbībai.  

Pētījuma rezultāti ļauj uzlabot mācību treniņa procesa efektivitāti un 
tādējādi pilnveidot jauno džudistu mācīšanās programmu sākotnējā mācību 
posmā. 
 

SECINĀJUMI 
 

1. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu apguves optimizācija var 
notikt divos virzienos: 

1) paaugstinot sportistu fizisko sagatavotību ar koordinācijas un 
veiklības pilnveidi (sākuma sagatavošanas periodā); 

2) optimizējot mācīšanos un pilnveidojot sportistu tehnisko meistarību; 
Mācīšanās optimizācijas posmi ir nemitīgs process. Pētījuma autors 

izšķir šādus posmus: džudistu mācīšanas vajadzību noteikšana; mācīšanas 
mērķu izvirzīšana; mācīšanas uzdevumu noteikšana; mācīšanas metožu un 
līdzekļu izvēle; mācīšanas rezultātu novērtēšana, kam atkal seko pirmais 
posms. 

2. Kopējo stāvcīņas paņēmienu skaitu ir noteikuši divas starptautiskās atzītas 
institūcijas – Starptautiskā džudo federācija un džudo institūts „Kodokan”. 
SDF – oficiālajā saraksta ir 72 metieni, „Kodokan” sarakstā ir 67 metieni. 
Stāvcīņas pamattehnikas kopums pamatā satur 40 metienus, 8 metieni katrā 
džudo meistarības pakāpē. 
2005. un 2014.gada Pasaules čempionātos, kuros tika analizēti 32 augstas 
klases sportisti (godalgoto vietu ieguvēji). 2005.gada Pasaules čempionātā 
vīriešiem svara kategorijā līdz 90 kg mēs reģistrējām 12 rezultatīvos 
metienus, no kuriem 6 (50%) no kāju tehnikas, 4 (34%) krītot uz muguras 
vai sāniem, 1 (8%) roku tehnika un 1 (8%) plecu tehnika, gurnu tehnika 0. 
Bet 2014. gada Pasaules čempionātā  novēroti 58 rezultatīvi uzbrukumi no 
kuriem gurnu tehnika 29%, kāju tehnika 24%, plecu tehnika 23%, metieni 
ar kritienu 19%, roku tehnika 5%. Rezultativitāte (R) ir džudista uzbrūkošo 
darbību vidējā atzīme, tā nosaka uzbrūkošo darbību kvalitāti. 2005.gada 
Pasaules čempionātā   augstākais R ir 5,1 balle svara kategorija līdz 90 kg, 
bet 2014.gada 4,1 balle. Uzbrūkošo darbību efektivitātes rādītājs (E) ir 
novērtētu uzbrūkošo darbību skaits attiecībā pret kopējo uzbrūkošo darbību 
skaitu. 2005.gada Pasaules čempionātā vidējais E rādītājs -90 kg ir 67%, 
bet 2014.g. 57%. 
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3. Eksperimenta sākumā sportistu līmenis visās trijās skolēnu meistarības 
pakāpēs (kyo) ir gandrīz labs. Vidējais aritmētiskais ir 6,57 balles:  

1) dzeltenajā jostā (5.kyo) viszemāk tika novērtēts sasae-tsurikomi-ashi 
M=6,07 (SD=0,97), ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8, bet visaugstāk 
de-ashi-barai M=6,82 (SD=0,91), ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8. 
Dzeltenās jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 6,34 balles; 

2) oranžajā jostā (4.kyo) viszemāk tika novērtēts tsurikomi-goshi 
M=5,33 (SD=1,79), ar vērtību svārstībām no 3 līdz 9, bet visaugstāk 
uki-goshi M=7,40 (SD=0,64), ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8. 
Oranžās jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 6,44 balles; 

3) zaļajā jostā (3. kyo) viszemāk tika novērtēts ko-soto-gake M=6,50 
(SD=1,08), ar vērtību svārstībām no 4 līdz 8, bet visaugstāk yoko-
otoshi M=7,47 (SD=0,65), ar vērtību svārstībām no 6 līdz 8. Zaļās 
jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 6,95 balles; 

4. Džudo stāvus cīņas pamattehnikas apguves optimizācijas modelis sastāv no 
džudistu mācīšanas vajadzību noteikšanas; mācīšanas mērķu izvirzīšanas; 
mācīšanas uzdevumu noteikšanas; mācīšanas metožu un līdzekļu izvēles; 
mācīšanas rezultātu novērtēšanas, kā arī vispārattīstošajiem, 
palīgvingrinājumiem, speciāli attīstošajiem un sacensību vingrinājumiem. 
Šo vingrinājumu uzdevums: uzkrātās kustību pieredzes paplašināšana, 
ķermeņa kustību pārvaldīšana 3 plaknēs, fizisko īpašību attīstīšana, liekot 
uzsvaru uz koordinācijas spējām. Modelī par pamatu izmantoti 352 
vingrinājumi un mācīšanas process sadalīts trijos posmos: sākotnējās 
apgūšanas posms - priekšstata radīšana par mācāmo kustību; padziļinātās 
un detalizētās mācīšanas (prasmju veidošanas) posms; nostiprināšanas un 
tālākas pilnveidošanas (iemaņas veidošanas) posms.  
Šī modeļa saturs tika pielietots treniņu nodarbībās veselu gadu un tad 
noteikts modeļa īstenošanas rezultāts. 

5. Stāvus cīņas pamattehnikas apguves vērtēšana pēc mācīšanas optimizācijas 
modeļa izstrādes un aprobācijas liecina, ka sportistu līmenis visās trijās 
skolēnu meistarības pakāpēs (kyo) ir ļoti labs. Vidējais aritmētiskais ir 8,39 
balles: 

1) dzeltenajā jostā (5. kyo) viszemāk tika novērtēts sasae-tsurikomi-
ashi M=7,95 (SD=1,03), ar vērtību svārstībām no 6 līdz 10, bet 
visaugstāk tika novērtēts O-soto-gari M=8,21 (SD=0,85), ar vērtību 
svārstībām no 6 līdz 10. Dzeltenās jostas vērtēšanas vidējais rezultāts 
ir 8,04 balles;  

2) oranžajā jostā (4. kyo) viszemāk tika novērtēts tsurikomi-goshi 
M=7,77 (SD=1,97), ar vērtību svārstībām no 5 līdz 10, bet visaugstāk 
uki-goshi M=9,38 (SD=0,64), ar vērtību svārstībām no 8,5 līdz 10. 
Oranžās jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 8,60 balles; 

3) zaļajā jostā (3. kyo) viszemāk tika novērtēts kata-guruma M=8,15 
(SD=0,74), ar vērtību svārstībām no 7 līdz 9, bet visaugstāk  yoko-
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otoshi M=9,07 (SD=0,51), ar vērtību svārstībām no 7,5 līdz 10. Zaļās 
jostas vērtēšanas vidējais rezultāts ir 8,54 balles; 
Manna Vitnija U-tests 2 neatkarīgajām kopām. Vērtējumu 

pieaugums ir matemātiski būtiski atšķirīgs, jo gandrīz visos metienos ir 
abpusējās alternatīvas p vērtība <0,05 vai <0,01, tad ar varbūtību 95% vai 
99% var pieņemt, ka džudo stāvus cīņas tehnikas paņēmienu vidējais 
vērtējums ir būtiski atšķirīgs. Dzeltenās jostas (sk.42.tab.) rezultātu 
pieaugums ir ticams visiem tehnikas paņēmieniem, jo p<0,01. Vidējais 
pieaugums visiem tehnikas paņēmieniem ir 1,7 balles. Oranžās jostas (sk. 
43.tab.) rezultātu pieaugums 6 gadījumos ir ticams, jo p<0,01 vai 0,05, bet 
3 gadījumos nav ticams. Vidējais pieaugums visiem tehnikas paņēmieniem 
ir 2,16 balles. Zaļās jostas (sk.44.tab.) rezultātu pieaugums ir ticams visiem 
tehnikas paņēmieniem, jo p<0,01 vai 0,05. Vidējais pieaugums visiem 
tehnikas paņēmieniem ir 1,59 balles. Pēc rezultātu apstrādes var secināt, ka 
džudo stāvus cīņas pamattehnikas optimizācijas modeļa izmantošana ir 
uzlabojusi tehniskās sagatavošanas rezultātus visām trim skolēnu pakāpēm 
(kyo – dzeltenā, oranžā, zaļā josta) vidēji par1,82 ballēm. 

6. Rekomendācijas džudo treneriem tehniskās sagatavošanas sekmēšanai  un 
sarežģīto un daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu 
mācīšanās optimizācijai 7-12 gadus veciem bērniem un jauniešiem: 

1) tehnikas apguve jāuzsāk ar džudo stāvus cīņas pamattehnikas elementiem, 
panākot to izpildi iemaņu līmenī.  

2) tad seko 40 džudo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmieni, kas sadalīti 5 
skolēnu meistarības pakāpēs (kyo). 

3) vērtēšanai jānotiek līdzvērtīgos apstākļos pēc vienādiem kritērijiem un 
parametriem, izmantojot viena veida džudo tehnikas vērtēšanas protokolus 
(sk.29.piel.).  

4) lai bagātīgais džudo stāvus cīņas pamattehnikas spektrs (dažādība) būtu 
vadāms, pētījuma autors rekomendē izmantot modificēto Kodokan stāvus 
cīņas pamattehnikas klasifikāciju pēc anatomiskajām pazīmēm, un tehnikas 
sadalījumu pēc sadzīviskā izpildes principa (pacelšana-izsišana, slaucīšana, 
griešana, bloķēšana, pļaušana, savērpšana), kā arī izmantot īsos metienu 
skaidrojumus dzimtajā valodā labākai tehnikas apgūšanai; 

5) treneriem jāizmanto treniņu algoritmu ķēdes, kuras atbilstoši mācību 
treniņa mērķiem satur secīgu treniņu daļu (ievadsagatavotāja, galvenā un 
nobeiguma daļa) realizāciju, izmantojot izvēlētos līdzekļus un metodes.  

6) vecuma periodā no 7 līdz 12 gadiem skolēnu meistarības pakāpju (kyo) 
saņemšanu nosaka džudistu sagatavošanas galvenie kritēriji, t.i., tehniskās 
sagatavotības rādītāji, kuri balstās uz atbilstošu fizisko sagatavotību, bet 
sacensību rezultāti – izcīnītās uzvaras un godalgotās vietas - ir pakārtots 
kritērijs. 
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Realizējot izvirzītos darba uzdevumus un pamatojoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, tika sasniegts darba mērķis – jauno džudistu stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācijas modeļa izstrāde un aprobācija, 
un ieteikumu izstrāde treneriem stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu apguves 
uzlabošanai. 

Pētījumā izvirzītā hipotēze tika apstiprināta – džudo stāvus cīņas 
pamattehnikas paņēmienu mācīšanās procesu jaunajiem džudistiem iespējams 
optimizēt, ja: 

1) mācību treniņu process tiek orientēts uz koordinācijas spēju attīstīšanu 
labvēlīgākajā sensitīvajā periodā. 

2) fizisko īpašību attīstīšana ir virzīta uz tehniskās sagatavotības 
pilnveidošanu, pielietojot kustību mācīšanas metožu kopumu, nestandarta 
līdzekļus, vispārattīstošos vingrinājumus, palīgvingrinājumus, 
speciālattīstošos un sacensību vingrinājumus. 
Par to liecina pētījumā iegūtie rezultāti, kas norādīja uz pozitīvām rezultātu 

izmaiņām pēc jauno džudistu stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās 
optimizācijas modeļa aprobācijas treniņu procesā.  
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