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IEVADS 
 

Tekvondo ITF (International Taekwon-do Federation) ir cīľas māksla, pašaizsardzības 

un sporta veids, kurš tika dibināts Korejā 1955.gadā ģenerāļa Čoi Hong Hi vadībā. Tekvondo 

sāka attīstīties kā līdzeklis gara un miesas disciplīnas audzināšanai. Sākotnēji nodibinot armijas 

nolūkiem, tekvondo pakāpeniski kļuva par ļoti efektīvu pašaizsardzības sistēmu, kura sastāvēja 

no sociālajiem un audzināšanas aspektiem. Tekvondo raksturīgas pazīmes ir: speciālā 

terminoloģija, jaudas teorija, mācīšanas sistēmas treniľu metodes, ētika un filozofija, tehnikas 

ranţēšanas un eksāmenu sistēma (Choi, Origin and Development, 1983). Tekvondo ITF sporta 

veida apzīmējums ir lietojams, lai izšķirtu Starptautiskās Tekvondo federācijas (ITF), kura tika 

nodibināta 1966.gadā, un Pasaules Tekvondo federācijas (WTF), kura tika nodibināta 1973.gadā, 

tekvondo veidus, jo tiem ir atšķirīgi attīstības ceļi un sacensību noteikumi. 

Tekvondo kā sporta veida dinamiskā attīstība notika divdesmitā gadsimta 80-to gadu 

vidū, kas raksturojama ar turnīru un sacensību dalībnieku skaita pieaugumu (Wasik, 2004). 

Sacensību programma sastāv no četrām disciplīnām: formālie vingrinājumi „Tul”, 

sparings, speciālā tehnika un spēka tests. Katrā no šīm disciplīnām ir individuālās un komandu 

kategorijas atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Individuālais sparings sastāv no diviem raundiem pa 

divām minūtēm ar vienu atpūtas minūti starp raundiem (Wasik, 2004). Sparinga sacensībās 

rezultātus skaita punktos, kuri iegūti sitienu ar rokām un kājām saskarē ar ķermeľa augšējo 

priekšējo daļu un galvas priekšējo un sānu daļu vieglajā kontaktā (Choi, Foot Techniques, 1983).  

Tekvondo tehnikai kā divcīľas sporta veidam ir raksturīga paľēmienu izpilde ļoti lielā 

ātrumā. Tas ir viens no sacensību rezultativitāti noteicošiem faktoriem. Viens no treniľu procesa 

galvenajiem uzdevumiem ir attīstīt sitienu ātrumu gan uzbrukumā, gan pretuzbrukumā, kad 

sportistam ir nepieciešams atbilstoši reaģēt un izpildīt mērķtiecīgu paľēmienu pēc iespējas 

lielākā ātrumā tā, lai apsteigtu pretinieku. 

Mūsdienu literatūrā netiek apkopoti dati par tekvondo ITF speciālā ātruma attīstīšanas 

un tehnikas pilnveidošanas metodikām 12-14 gadu veciem tekvondistiem. Ľemot vērā 

teorētiskos atzinumus par ātruma attīstīšanas nepieciešamību divcīľas sporta veidos (Hermann, 

2008; Калмыков, 2007; Сафонкин, 2001; Чарыева, 1990) un sitienu ar kāju tehnikas 

pilnveidošanas līdzekļiem un metodēm (Бойченко, 2007; Гаськов, 2008; Калмыков, 2007), 

turpmākā izpēte ļaus apkopot un izstrādāt tekvondo ITF sitienu ar kāju ātruma un tehnikas 

pilnveidošanas metodiku. 

Mūsdienu divcīľas sporta veidos augstu rezultātu sasniegšanai sacensībās ir ļoti liela 

nozīme treniľu procesam un kontrolei. Viens no dominējošajiem uzdevumiem tekvondistu 
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sagatavošanā ir paľēmienu ātruma attīstīšana. Lietojot daţādas metodes un līdzekļus ātruma 

attīstīšanai, rodas jautājums, vai izvēlētie vingrinājumi, dozējums, atpūtas laiks sekmē gaidāmo 

rezultātu pieaugumu vai nesekmē. Tekvondo sitieni tiek izpildīti ļoti lielā ātrumā. Tik lielā, ka to 

nevar novērtēt ar neapbruľotu aci. Sitienu ātrums augstas klases tekvondistiem var sasniegt 10-

15 m/s, bet laiks aizľem tikai 0,25-0,17 s (Hogmann, 2008; Lee, 2008a; Villani, 2005). Sitienu 

reakcijas ātrums uz skaľas signālu ir 0,552-0,556 ± 0,005 s, bet uz redzes signālu – 0,5-0,513 

(Пашков, 2007), kas raksturojams ar to, ka sportistam ir jāreaģē uz pretinieka darbībām. Sitienu 

bieţums tiek noteikts tikai ar sitienu izpildes skaitu 10 s laikā (25,4-26,2 reizes) ar hronometru, 

kas ir ļoti neprecīzs mērījums (Пашков, 2007). 

Apkopojot zinātniskos rakstus tekvondo ITF un citos divcīľas sporta veidos, tiek 

noteikts tekvondo ITF speciālā ātruma jēdziens. Speciālais ātrums tekvondo ITF ir tekvondistu 

vienkāršas un sareţģītas reakcijas ātrums (atbildes darbība uz pretinieka darbībām), sitienu 

bieţums (sitienu daudzkārtēja izpilde sērijās) un atsevišķo kustību ātrums (sitienu un 

aizsardzības paľēmienu izpilde). 

 

Līdz ar to tekvondo speciālo ātrumu raksturo sportista: 

 reakcijas ātrums, kurš atkarīgs no viľa taktiskās sagatavotības; 

 speciālo kustību izpildes ātrums (sitieni, aizsardzības darbības); 

 prasme izpildīt divus un vairāk tehniskus paľēmienus pēc kārtas, kas raksturo 

cīľas paľēmienu augsta blīvuma noturēšanu. 

 

Pastāv problēma, kā noteikt paľēmienu ātrumu, jo arī labākie eksperti nevar to izmērīt 

ar subjektīvu novērošanu. Protams, ir redzama ātruma starpība starp iesācēju un profesionāli, bet, 

ja runa ir par rezultātu uzlabošanu augstas klases sportistam, jālieto jau detalizētāka kustības 

analīze. Tikai ar speciālu videotehniku var iegūt objektīvus datus. 

Pētījumu vairums notiek augstas klases pieaugušajiem sportistiem. 12-14 gadu vecumā 

sitienu divcīľas sporta veidu sportistiem tehniskās un fiziskās sagatavotības problēmas ir gandrīz 

nepētītas. Šajā vecumā notiek strauja spēka, ātruma un ātrspēka attīstība (Краснокутский, 1999; 

Никитушкин, 2010). Līdz ar to šajā sportistu sensitīvajā periodā ātruma un ātrspēka attīstīšanai 

ir ļoti liela nozīme. 

Treneris mēģina mācību treniľu procesā pilnveidot sportista tehniku un paaugstināt 

ātruma spējas. Bet kā viľam pārbaudīt, vai lietotā metode un līdzekļi paaugstināja audzēkľa 

paľēmiena ātrumu? Vairākos gadījumos rezultāts tika mērīts, subjektīvi novērojot sitiena 

imitāciju vai paľēmiena izpildi mācību vai sacensību cīľās. Labākajā gadījumā rezultātu var 

izmērīt ar hronometru, sportistam izpildot vairākus sitienus, fiksējot kopējo izpildes laiku un 

dalot to ar paľēmienu skaitu. 

Lai varētu objektīvi vērtēt gan paľēmienu tehnikas izpildi (trajektoriju), gan ātrumu un 

paātrinājumu daţādās sitiena fāzēs, ir nepieciešams lietot efektīvākas instrumentālās metodes un 

veikt detalizētu kustības analīzi. Mūsdienu tehnoloģijas ar ātrgaitas videofilmēšanu (100 Hz) ļauj 

objektīvi vērtēt šādus rādītājus. Daudzās valstīs tādi pētījumi notiek daţādos divcīľas (karatē, 

kikbokss, tekvondo WTF (World Taekwondo Federation), sporta spēļu veidos (teniss, futbols, 

basketbols) un vieglatlētikas disciplīnās, kurās tehnikas arsenāls lielā mērā sastāv no mešanas un 

sitienu darbībām. Līdz ar to ir vērts ieviest jaunas tehnoloģijas tekvondo ITF tehnikas un ātruma 

spēju pētīšanai, kas palīdzēs pilnvērtīgai mācību-treniľu procesa organizēšanai, pilnveidei un 

kontrolei. 

Tehniskās sagatavotības pilnveide ir noteiktu zināšanu veidošanas process par kustību 

darbības optimālo izpildi, kuras daudzkārtēja izpilde veicina tā koordinācijas struktūras 

pamatelementu automatizāciju, tas ir, kustību tehnikas mācīšanas procesā kustību prasmes 

pārveidojas par iemaľām (Санников, 2006). 
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Tehniskās sagatavotības kontrole ir lietotās metodikas un sportista tehniskās 

sagatavotības stāvokļa kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju vērtējums (Виноградов, 2009). 

Jebkura vingrinājuma izpilde augstā līmenī ir atkarīga no fizioloģiskajiem, 

antropometriskajiem un psiholoģiskajiem faktoriem. Šie faktori ir atrodami daudzos modeļos, 

kuru analīzi izmanto daţādu vingrinājumu pilnveidošanai. Katra vingrinājuma veida izpildei ir 

ļoti svarīgi zināt sportista antropometriskos un fizioloģiskos raksturojumus (Zar, 2008). 

Jaunākajā literatūrā notiek diskusijas par sportistu antropometrisko rādītāju ietekmi uz 

sportistu tehnisko un fizisko sagatavotību (Chang, 2007; Kules, 1996; Giampietro, 2003; 

Мунтян, 2006). Pārsvarā tiek pētīta ķermeľa svara, auguma un ķermeľa masas indeksa (ĶMI) 

ietekme uz tehniku vai sacensību rezultātu. Daudz pētījumu ir veltīts somatisko rādītāju un 

ķermeľa uzbūves profila izveidei atkarībā no dzimuma, svara kategorijas un sportiskā rezultāta, 

bet ļoti maz ir runāts par kāju un kājas daļu garuma un apkārtmēra ietekmi uz paľēmiena 

tehnisko izpildi un ātrumu. Sitiena ar kāju kinemātiskā un dinamiskā struktūra ir ļoti sareţģīta un 

atkarīga no mehānikas likumiem. Līdz ar to rodas jautājums, kā veidot optimālu tehniku, lai 

sitienu izpildītu minimālā laikā. 

Promocijas darba pētījuma robeţas nosaka atklātas pretrunas starp nepietiekami 

pamatotām zinātniskām atziľām par tekvondo ITF sagatavotības mācību treniľu  un kontroles 

procesu bērnu un pusaudţu vecumā. Promocijas darbā ir pētīta Latvijas Taekwon-do (ITF) 

asociācijas speciālā ātruma attīstības un sitienu ar kāju pilnveides un kontroles metodikas 

efektivitāte 12-14 gadu veciem tekvondistiem, kuri atbilst zaļās un zilās jostas meistarības 

pakāpei vai mācību treniľu sagatavotības posmam. Pētījumā tika analizēta priekšējā lokveida 

(Dollio čagi) un sānu taisnā (Jop čagi) sitiena ar kāju kinemātiskā struktūra, paľēmienu 

pilnveidošanas un kontroles iespējas. Promocijas darba pētījuma gaitā iegūtā informācija tika 

izmantota, izstrādājot un aprobējot tekvondo ITF speciālā ātruma un sitienu ar kāju 

pilnveidošanas un kontroles metodiku, kas sniedz praktisku un teorētisku ieguldījumu problēmas 

risināšanā. 

Pētījuma mērķis ir tekvondo ITF sitienu ar kāju kinemātiskās struktūras izveide saistībā 

ar sportista antropometriskajiem rādītājiem, speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās 

sagatavotības pilnveides un kontroles metodikas izstrāde un tās ietekmes noteikšana. 

Pētījuma hipotēze: 

 sportistu sitienu ar kāju izpildes laika rezultāti uzlabosies, ja sitienu ar kāju ātruma 

attīstīšanas un tehniskās sagatavotības pilnveidošanas vingrinājumu izvēle un slodzes 

dozēšana notiks, ľemot vērā sportistu antropometriskos rādītājus; 

 speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveidošanas un kontroles metodikas 

izstrāde ļaus izvēlēties optimālus vingrinājumus un dozējumu, sistemātiski novērtēt 

sitienu ar kāju ātruma attīstības dinamiku un operatīvi veikt korekcijas treniľu procesa 

plānošanā tekvondistu ITF speciālā ātruma attīstības un sitienu ar kāju tehnikas optimālai 

pilnveidei. 

Pētījuma priekšmets – tekvondistu ITF speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehnikas 

pilnveidošana un kontrole mācību-treniľu procesā, ľemot vērā sportistu biomehāniskos un 

antropometriskos rādītājus. 

Pētījuma objekts – tekvondo mācību treniľu process. 

Pētījuma subjekts – tekvondisti 12-14 gadu vecumā ar zaļās un zilās jostas meistarības 

pakāpi. 
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Pētījuma uzdevumi: 

1. Noteikt tekvondo ITF sitienu ar kāju kinemātisko struktūru un parametrus. 

2. Noteikt mijsakarības starp tekvondista sitienu ar kāju biomehāniskajiem un 

antropometriskajiem parametriem.  

3. Izstrādāt un aprobēt tekvondistu speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās 

sagatavotības pilnveides un kontroles metodiku. 

4. Noteikt tekvondistu speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās sagatavotības dinamiku. 

5. Noteikt tekvondistu augšstilba un apakšstilba saliekšanas un iztaisnošanas piepūles spēka 

momenta un impulsa rezultātu dinamiku izometriskajā darba reţīmā 

Pētījuma metodes: 

1. Literatūras avotu analīze. 

2. Antropometrija. 

3. Dinamogrāfija. 

4. Kinemogrāfija. 

5. Goniometrija. 

6. Pedagoģiskais eksperiments. 

7. Matemātiskās statistikas metode. 

Atslēgas vārdi: tekvondo, tekvondo ITF tehnika, sitienu biomehānika, antropometrija, 

speciālais ātrums tekvondo ITF, tekvondo jostas pakāpes. 

Skaidrojošie termini: 

Tekvondo ir Korejas divcīľas cīľas māksla, pašaizsardzības un sporta veids, kurš tika 

dibināts 1955.gada 11.aprīlī. Tekvondo dibinātājs, kura darba rezultātā tika apvienotas Korejas 

vadošās cīľas mākslas skolas (Jongmun-kvan, Kandog-kvan, Mudog-kvan, Odog-kvan, Sanmug-

kvan, Hanmug-kvan, Čidog-kvan, Čhanmug-kvan, Čhondog-kvan), ir ģenerālis Čoi Hong Hi 

(Чой, 1993). 

ITF – International Taekwon-do Federation – Starptautiskā Tekvondo Federācija 

ir viena no izplatītākajām tekvondo organizācijām, kura tika nodibināta 1966.gada 

22.martā. Par pirmo prezidentu kļuva ģenerālis Čoi Hong Hi (Чой, 1993). 

WTF – World Taekwondo Federation – Pasaules Tekvondo Federācija ir viena 

no izplatītākajām tekvondo organizācijām, kura tika nodibināta 1973.gada 28.maijā ar 

mērķi iekļūt Olimpiskajās spēlēs. Par pirmo prezidentu kļuva Kim Un Jon. 1988.gadā un 

1992.gadā tekvondo WTF tika prezentēta Olimpiskajās spēlēs ar demonstrēšanas 

sacensībām, bet 2000.gadā tekvondo sporta veids tika iekļauts Olimpiskajās spēlēs (Су, 

2001).  

Tekvondo ITF tehnika – tekvondo ITF uzbrukuma un aizsardzības tehnisko paľēmienu 

kopums, kurš nodrošina cīľas darbību. 

Dollio čagi – priekšējais lokveida sitiens ar kāju. 

Jop čagi – sānu taisnais sitiens ar kāju. 

Sitienu biomehānika – biomehānikas nodaļa, kura pēta iedarbības procesus starp 

ķermeľiem, kuru rezultātā mainās to ātrums. 

Antropometrija – viena no antropoloģijas pētījumu pamatmetodēm, kas saistīta ar 

daţādu cilvēku auguma un ķermeľa proporciju mērījumiem. 

Speciālais ātrums – raksturojams ar sitienu un aizsardzības reakcijas ātrumu, sitienu 

izpildes ātrumu un kustību bieţumu, veicot sitienu sērijas. 

Tekvondo jostas pakāpes – tekvondo meistarības pakāpes. Pavisam ir 10 krāsainās 

jostas (baltā, dzeltenā, zaļā, zilā, sarkanā un starpjostas ar augstākizvirzītas jostas krāsas svītriľu) 

– gupi un deviľas melnās jostas – dani. Pirmās melnās jostas pakāpes īpašniekam tiek dots dana 
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nosaukums. Baltā-dzeltenā josta atbilst sākuma sagatavošanās posmam, zaļā-zilā – mācību-

treniľu posmam, sarkanā-melnā – sportiskās pilnveides posmam. 

Pētījuma organizēšana 

Pētījums notika laikaposmā no 2007.gada septembra līdz 2010.gada decembrim un tika 

veikts vairākos posmos. 

Pirmajā pētījuma posmā (2007.gada septembris – 2008.gada decembris) tika veikta 

literatūras analīze, problēmas formulēšana un izvirzīta hipotēze. Visa pētījuma laikā tika veikta 

citu valstu pētījumu analīze par sitienu ar kāju biomehānikas struktūru divcīľas sporta veidos.  

Otrajā pētījuma posmā (2008.gada septembris – 2008.gada decembris) Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā divas reizes tika organizēts pilotpētījums – pedagoģiskais konstatējošais 

eksperiments ar mērķi izstrādāt videofilmēšanas ar ātrgaitas kamerām metodoloģiju, kā arī tika 

veikta dinamogrāfija ar izokinētisko mērierīci REV 9000 ar mērķi pielāgot uzdevuma slodzi un 

programmu, kura piemērota šī vecuma posma sportistu spēka attīstībai. 

Trešajā pētījumu posmā (2010.gada janvāris – 2010.gada decembris) tika realizēta 

speciālās fiziskās un tehniskās sagatavotības metodika, rezultātu analīze un interpretācija. 

Pētījuma aktualitāte 

Treniľu procesa efektivitātes paaugstināšana ar jauniem līdzekļiem un metodēm ir ļoti 

svarīga augstu rezultātu sasniegšanai mūsdienu sportā. Mūsdienu tekvondo attīstības tendences ir 

raksturīgs ar tehnisko paľēmienu augsto līmeni. Īpaša nozīme ir atrast tās pilnveides un kontroles 

tehnoloģijas, ievērojot bērna individuālās īpatnības un izmaiľas augšanas procesā, bet šī aktuālā 

un praktiski nozīmīgā problēma pašlaik ir gandrīz neizpētīta. Tāpēc tika organizēti pētījumi šajā 

virzienā. 

Zinātniskā novitāte 

 ir izstrādāta tekvondo ITF priekšējā lokveida (Dollio čagi) un sānu taisnā (Jop čagi) 

sitiena ar kāju kinemātiskā struktūra, uz kuras pamata tika izvēlēti atbilstoši tehnikas 

pilnveidošanas vingrinājumi; 

 ir izveidota zinātniski pamatota tekvondo ITF speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības 

pilnveides un kontroles metodika, kas balstās uz sporta teorijām un ir veidota atbilstoši 

12-14 gadu veco tekvondistu zaļās un zilās jostas meistarības pakāpei. 

Teorētiskais nozīmīgums 

 ir veikts teorētisko atziľu un zinātnisko pētījumu apkopojums par divcīľas sporta veidu 

cīľas tehniku, balstoties uz kuru, tika sistematizēta tekvondo ITF sporta cīľas tehnikas 

klasifikācija; 

 ir noteikta savstarpējā sakarība starp tekvondistu antropometriskajiem (ķermeľa svars, 

augums, kāju, augšstilba un apakšstilba garumi, augšstilba un apakšstilba apkārtmēri) un 

biomehāniskajiem rādītājiem (sitiena, sitiena fāţu izpildes laiks, leľķis ceļa locītavā pie 

maksimālās apakšstilba fleksijas), kas zinātniski pamato sitiena ar kāju ātruma attīstību 

atkarībā no sportista ķermeľa uzbūves. 

Praktiskais nozīmīgums 

Darbs satur zinātniski praktiskas rekomendācijas: 

 izveidotā speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveides un kontroles metodika, 

kas balstās uz bērnu un pusaudţu sporta teoriju atziľām, var tikt izmantota praktiskajā 

darbā ar 12-14 gadu veciem tekvondistiem, kuri nodarbojas ar tekvondo ITF sporta 

veidu. 
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Promocijas darba aizstāvēšanai izvirzītas tēzes 

 veiktais austrumu divcīľu zinātnisko pētījumu apkopojums un tekvondo ITF praktiskais 

pētījums priekšējā lokveida Dollio čagi un sānu taisnā Jop čagi sitienu ar kāju 

kinemātiskās struktūras izveidei ļauj izvēlēties ātruma attīstīšanas un tehnikas 

pilnveidošanas vingrinājumus atbilstoši sitienu ar kāju kinemātiskajai izpildei; 

 12-14 gadu vecu tekvondistu ITF antropometriskajiem rādītājiem ir tieša mijsakarība ar 

sitienu ar kāju speciālā ātruma attīstību, kas ļauj zinātniski pamatot un izskaidrot sitienu 

ar kāju ātruma izmaiľas atkarībā no ķermeľa uzbūves; 

 tekvondo ITF speciālā ātruma un sitienu ar kāju pilnveides metodika sniedz būtiskus 

ieguvumus, ja ātruma attīstīšanas vingrinājumu pielietojums atbilst šādiem principiem: 

sistemātiskums un secīgums (katram sagatavošanās periodam ir atbilstoši mērķi un 

uzdevumi, kuri sistemātiski atkārtojas un kas ievēro sareţģītības pakāpes secību), virzība 

uz augstākiem sasniegumiem (vingrinājumi tiek pielietoti ar noteiktiem nosacījumiem, 

kas prasa maksimālo uzdevumu izpildi), pakāpeniski augošo un maksimālo slodţu 

vienotība (atbilstoši sagatavošanās periodam tiek izvēlēti noteikti vingrinājumi ar 

pakāpenisku intensitātes palielināšanu un apjoma samazināšanu), treniľu procesa 

cikliskums (treniľu gada cikls sastāv no diviem makrocikliem, kuru saturs būtiski 

neatšķiras, bet slodze palielinās par 5-8% atkarībā no vingrinājuma rakstura); 

 tekvondo ITF speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehnikas kontroles metodika sastāv no 

kinemogrāfijas un dinamometrijas metodēm. Kinemogrāfijas metode tika lietota četras 

reizes gada ciklā – pirms un pēc 1. makrocikla un pirms un pēc 2. makrocikla, kas ļāva 

pārbaudīt mācību treniľu programmas 1. un 2. makrocikla efektivitāti. Dinamogrāfijas 

metode tika pielietota sešas reizes – pirms un pēc katra treniľu sagatavošanās perioda 

vienu nedēļu pēc kinemogrāfijas veikšanas. 

Teorētiski metodoloģiskais pamatojums 

 Atziľas par tekvondo cīľas tehnikas raksturojumu, pilnveidošanu un kontroli: Choi H.H. 

(1983), Wasik J. (2004), Парк Й.Х. (2004), Кузин В.В. (1992), Ли Ч. (1993), 

Сафонкин С.С. (2001), Суховицкая Ю.Е. (2006), Чой Х.Х. (1993), Шулика Ю.А.  

(2007). 

 Atziľas par subjektu antropometrisko pamatojumu: Chang  W.-G. (2003), Дубровский 

В.И. (2008), Мартиросов Э.Г. (1982), Мартиросов Э.Г. (2006), Мунтян В.С. (2006a), 

Росс У.Д. (1998), Шундеев А.А. (2009). 

 Atziľas par sitienu kustības biomehāniskajiem parametriem: Archi A.R. (2004), Choi 

H.H. (1994), Gianino C. (2010), Hall S.J. (2002), Kim Y.-K. (2006), Wasik J. (2004), 

Гавердовский Ю.К. (2007), Донской Д.Д. (1995), Дубровский В.И. (2008), 

Зациорский В.М. (2009), Коренберг В.Б. (2007), Романенко В.В. (2007), Сотский 

Н.Б. (2005), Уткин В.Л. (1989). 

 Atziľas par sporta treniľu procesa metodikas un programmas izstrādi: Rudzītis A. (2009), 

Verkhoshansky Y. (1988), Акопян А.О. (2005), Кузин В.В. (1992), Васильков А.А. 

(2008), Никитушкин В.Г. (2010), Платонов В.Н. (1984), Холодов Ж. К. (2003). 

 Atziľas par speciālo fizisko īpašību attīstīšanas līdzekļiem, metodēm un kontroli 

divcīľās: Falco C. (2009), Акопян А.О. (2004), Атилов А.А. (2003), Калмыков Е.В. 

(2007), Санников В.А. (2006), Сафонкин С.С. (2001).  

 Atziľas par spēka mērīšanas metodēm un līdzekļiem: Anderson M.A. (1991), Bompa C. 

(2005), Catani F. (1992), Čupriks L. (2005), Viitsalo J.T. (1981), Захарченко И.В. 

(2008), Сейл Д.Г. (1998). 
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1. AUSTRUMU DIVCĪĽU SPECIĀLĀ FIZISKĀ UN TEHNISKĀ 

SAGATAVOTĪBA, ANTROPOMETRISKIE PARAMETRI UN TO 

IZMEKLĒŠANAS METODES UN LĪDZEKĻI 

1.1. Tekvondo ITF tehniskās sagatavotības struktūra un saturs 

1.1.1. Tehnikas meistarības komponenti sportā 

 
Vērtēt tehnisko sagatavotību vai tehnisko meistarību nozīmē noskaidrot, ko atlēts prot 

darīt un kā (cik labi) viľš to dara. Ar terminu „sporta tehnika” saprot noteiktu kustību 

paľēmienu, kas atlētam ļauj vairāk vai mazāk efektīvi realizēt savas iespējas sacensību 

vingrinājumā. 

Divcīľām un sporta spēlēm ir raksturīga aktīva atlētu mijiedarbība nemitīgi mainīgās 

situācijās (bokss, cīľa, paukošana, basketbols, futbols, volejbols). Šo veidu tehnika ir saistīta ar 

virkni sareţģītu un daudzveidīgu uzdevumu: maksimālās muskuļu piepūles rezultativitātes 

paaugstināšana, ekonomisks darba reţīms, lielāka ātruma un precizitātes sasniegšana mainīgos 

apstākļos. 

Kustības svarīga daļa ir tās pamatposms. Pamatposma izpilde sporta kustībās notiek 

samēra īsā laikā un prasa lielu muskuļu piepūli. Veiksmīgi apgūt jebkuru fizisko vingrinājumu 

var tikai, apgūstot pareizus tehnikas pamatus, kuru ievērošana ir nepieciešama neatkarīgi no 

individuālajām īpatnībām.  

Tehnikas detaļas ir kustības individuālās īpatnības, bet kuras netraucē to pamatposmu. 

Tehnikas detaļas daţādiem sportistiem var būt daţādas un ir atkarīgas no sportista 

individuālajām īpatnībām: morfoloģiskām un funkcionālām. 

Ievērojot divcīľas sacensību darbības īpatnības, kas raksturojamas ar izpildīto sitienu 

punktu vērtējumu, visu tehniku var klasificēt trīs grupās: sākuma stāvoklis, pamatdarbības un 

palīgdarbības (Платонов, 1984). 

Daudzgadu sagatavotības procesā sportistu nepieciešams apmācīt tā, lai viľa tehnika 

atbilstu šādām prasībām: uzbrukuma un aizsardzības darbību augstai rezultativitātei un 

efektivitātei, tehnisko paľēmienu izpildes stabilitātei un variativitātei cīľas laikā, 

ekonomiskumam un minimālai taktiskai informētībai. Tehniskās sagatavotības faktoru 

definējumi un raksturojumi tika apkopoti, analizējot daţādu autoru zinātniskos rakstus un 

grāmatas sporta teorijā un divcīľas sporta veidos (Bompa, 2005; Bompa, 2009; Wasik, 2004; 

Арзютов, 2000; Васильков, 2008; Виноградов, 2009; Гавердовский, 2007; Калмыков, 2009; 

Кузин, 1992; Санников, 2006). 

1. Tehnikas rezultativitāte raksturojama ar aizsardzības un uzbrukuma darbību 

rezultativitāti. Aizsardzības tehnikas rezultativitāte tiek noteikta kā sportistu saľemto sitienu un 

kopējo pretinieka sitienu skaita attiecībā. Uzbrukuma tehnikas rezultativitāte tiek noteikta kā 

sportistu sasniegušo sitienu un kopējo izpildīto sitienu attiecība. 

2. Aizsardzības un uzbrukuma darbību efektivitāte tiek noteikta kā rezultatīvo 

uzbrukuma un aizsardzības darbību attiecība pret kopējo cīľas rezultātu. 

3. Tehnikas stabilitāte raksturojama ar tās noturību pret traucējošiem faktoriem, 

neatkarību no cīľas apstākļiem un sportista funkcionālā stāvokļa. Sportista prasme izpildīt 

efektīvus paľēmienus un darbības sareţģītos un pastāvīgi mainīgos cīľas apstākļos ir stabilitātes 

pamatrādītājs un lielā mērā nosaka tehniskās sagatavotības līmeni kopumā. 

4. Tehnikas variativitāte tiek noteikta kā sportista prasme operatīvi koriģēt kustības 

darbības atkarībā no cīľas apstākļiem. 
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5. Tehnikas ekonomiskums raksturojams ar enerģijas racionālu pielietošanu, izpildot 

paľēmienus un darbības, mērķtiecīgi izmantojot cīľas laiku un cīľas laukuma telpu. Viens no 

svarīgākajiem ekonomiskuma vērtēšanas faktoriem ir sportista prasme izpildīt efektīvas darbības 

ar mazu amplitūdu un minimālu laiku, kurš ir nepieciešams to izpildei. 

6. Tehnikas minimālā taktiskā informativitāte ir svarīgs sportista meistarības rādītājs. Ir 

svarīgi maskēt taktiskos nodomus un paľēmienus un darboties pēkšľi (Fernāte, 2002; Liepiľš, 

1993).  

 

Sportista tehniskās sagatavotības vērtēšana 

Sporta praksē sportista tehnisko sagatavotību bieţāk vērtē vizuāli. Līdz ar to tāda 

vērtēšana var radīt kļūdas un sagrozīt īsto stāvokli, bet ļauj trenerim operatīvi veikt 

nepieciešamās korekcijas sportista mācību treniľu procesā. 

Trenerim ir svarīgi zināt par sportista tehniskā arsenāla apjomu un variativitāti, lai 

pilnveidotu tehniskās meistarības efektivitāti (Морозов, 1999). 

Tehniskās meistarības apjomu nosaka aizsardzības un uzbrukuma paľēmienu 

pielietošanas kopums. 

Tehnisko dažādību nosaka sportista kustību darbību daudzveidības līmenis. 

Tehniskās meistarības efektivitāte tiek mērīta ar tehnisko darbību, kuras sportists 

pielieto, gala rezultātu. 

 

Sportista tehniskās meistarības noteikšanas procesā pielieto šādus līdzekļus: 

1. Vizuālā kontrole. Sareţģītas kustību koordinācijas sporta veidos, divcīľās un sporta 

spēlēs atlēta tehniskās sagatavotības vērtēšanas vizuālā metode ir galvenā. Šajos gadījumos 

izmanto ekspertīzi, kuras pirmais posms ir atlētu vizuāla novērošana (Dravnieks, 1997). 

Vizuālo vērtēšanu parasti veic nevis sacensību gaitā, bet gan, analizējot videoierakstu. 

Tā rodas vairākas papildiespējas (palēnināta reproducēšana, stop kadrs, atkārtota noskatīšanās), 

un līdz ar to samazinās kļūdainu vērtējumu skaits.  

2. Instrumentālā pētīšana. Instrumentālās metodes izmanto galvenokārt, lai mērītu 

biomehāniskus raksturojumus, kuri zināmā mērā raksturo tehnikas racionalitāti. Vērtēšanas 

precizitāte ir tieši atkarīga no mērīšanas precizitātes, jo matemātiskā apstrāde nevar neitralizēt 

mērīšanas kļūdas (Dravnieks, 1997). 

Ar instrumentālajām pētīšanas metodēm var iegūt precīzu informāciju par tehnisko 

paľēmienu izpildes dažādiem raksturlielumiem: 

a) telpiskiem (pēc ķermeľa vai ķermeľa daļu sākuma un gala stāvokļa; veida, kustību 

trajektorijas virziena un amplitūdas); 

b) laika (palēnināta apskata rezultātā); 

c) ritmiskiem (pēc sitienu vietas un laika); 

d) daţādu taktisko darbību izpildes racionalitātes (Санников, 2006). 

 

Sportista prasme izpildīt tehniskās darbības abos virzienos (ar labo un kreiso) ir augstas 

sporta meistarības pazīme, jo īpaši, – divcīľās un sporta spēlēs. Tādas meistarības pamati jāveido 

sporta tehnikas mācīšanas agrajos posmos (Уткин, 1989). 
 

1.1.2. Tekvondo ITF tehniski-taktiskais raksturojums 

 
Tekvondo kā boksa divcīľas veids attiecas uz acikliskiem sporta veidiem. Kustības 

notiek ar pārmaiľu intensitāti un ātrspēka raksturu. Darba jauda cīľas laikā – submaksimāla. 

Visas atlēta rīcības un uzvedība, sitienu vai aizsardzības paľēmienu pielietošana, to intensitāte ir 

atkarīga no pretinieka uzvedības un apstākļiem uz laukuma. Visraksturīgākā boksa darbības 
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īpatnība ir tā, ka saistībā ar sitiena saľemšanas bīstamību visas fiziskās piepūles tiek izpildītas 

paaugstinātā emocionālā uzbudinājuma fonā (Басик, 2000). 

 

Sacensību disciplīnas 

Tekvondo (ITF) sacensības ir kvadratlon un ietver četras disciplīnas (Choi, 1983): 

 

 

1) Tulas 

Attieksme pret Tulām reizēm ir vienkāršota, kaut arī tās tiek 

uzskatītas par Tekvondo pamatu. Tās nav vienkārši kustības risinājums 

tajā vai citā situācijā. Katrai pakāpei atbilst noteiktas Tulas. Izejot cauri 

visai pakāpei, var spriest rīcības principiem un izturēšanos kopumā. 

 

2) Sparings 

Sparings ir viens no visskatāmākajiem un visbaudāmākajiem 

programmas veidiem. Cīľa sastāv no diviem raundiem ar 1,5 minūšu 

atpūtu starp tiem. Priekšroka tiek dota sitieniem ar kājām. Aizliegts 

izmantot sitienus pa pakausi, muguru, zemāk par jostasvietu netiek 

pieļauti sitieni ar elkoni, ceļiem un galvu. Visas aizliegtās darbības 

pārtrauc tiesnesis, kurš atrodas laukuma vidū. Uzvara tiek piešķirta pēc 

punktiem, kurus nosaka četri stūru tiesneši. 

 

 

3) Spectehnika 

Spectehnika sevī ietver: atlētam lēcienā ar vienu no pieciem 

konkrētiem sitieniem jāsalauţ dēlis, kurš iestiprināts ievērojamā 

augstumā. Jaunie noteikumi paredz, ka atlētam obligāti ir jāpiezemējas 

uz kājām. Sitiens netiek ieskaitīts, ja atlēts, lai noturētos kājās, ir 

palīdzējis sev ar rokām un, vēl jo vairāk, ja viľš ir nokritis. 

 

4) Spēka noteikšanas tests 

Šīs sacensības notiek pie speciālā stenda, kurā iestiprina 

standartveida dēli (30x30x1,5 cm). Tam, kurš sit, ir jāsasit pēc iespējas 

vairāk dēļu. Ja pirmais mēģinājums ir veiksmīgs, dēļu daudzumu stendā 

palielina, turklāt tie tiek nomainīti ar citiem. 

 

 

Tekvondo sparinga disciplīna „Matsogi” ir vispopulārākā un prestiţāka sacensības 

disciplīna (Zalech, 2004).  

Divcīľās tehnika tiek virzīta uz gala rezultāta sasniegšanu – izpildīt rezultatīvu sitienu 

(Калмыков, 2009). 

Tā kā latviešu literatūrā nav konkrētas tehnikas klasifikācijas un daţādi treneri daţādos 

divcīľas veidos tehniskos paľēmienus apzīmē ar daţādiem terminiem, darbā tika apkopota 

krievu un angļu valodas terminoloģija. 

Katra tehniskā paľēmiena izpildes tehniku raksturo tā pamats un detaļas. 

Tehniskā paľēmiena pamatu veido darbību pastāvīgo daļu kopums, kurš veido kustības 

standarta varianta izpildes bāzes shēmu. 

Tehniskā paľēmiena detaļas ir darbības daţādas īpatnības, kuras var atšķirties daţādos 

izpildes variantos un netraucē konkrētā paľēmiena pamatus (Санников, 2006). 

Jebkura cīľa sākas ar sākuma tehniskām darbībām, kuras nodrošina turpmākā 

uzbrukuma-aizsardzības īstenošanu vienam sportistam un aizsardzības-uzbrukuma – pretiniekam 
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(Калмыков, 2009). Saľľikovs V.A. tās darbības nosauc par sagatavošanās darbībām, kuras 

izšķir daţādus stāvokļu, stāju, distanču, pārvietošanās un māľu kustību variantus (Санников, 

2006). 

Katra cīľa sākas ar personīgās cīľas stājas un pozīcijas ieľemšanu. 

Pamatdarbības ir sitieni. 

Palīgdarbības ir: 

- pārvietošanās; 

- aizsardzības paľēmieni (Калмыков, 2009). 

 

Pamatojoties uz šādu tehnikas grupu dalījumu, tekvondo kā sitienu divcīľas sporta 

veidā tehnikas klasifikācija ir šāda (sk. 1.tab.): 

 

1.tabula  

Tekvondo sporta cīľas tehnikas klasifikācija  

(Choi, 1983; Калмыков, 2009; Санников, 2006; Сафонкин, 2001; Шулика, 2007) 

 

Sagatavošanās 

darbības 
 Uzbrukuma darbības  

Aizsardzības 

darbības 

 Pretuzbrukuma 

darbības 

        

Roku stāvoklis 

- augšējais; 

- vidējais; 

- apakšējais 

līmenis. 

 

Stāja 

- kreisā stāja; 

- labā stāja; 

- frontālā 

stāja. 

 

Distance 

- tālā; 

- vidējā; 

- tuvā. 

 

Pārvietošanās 

- frontālā; 

- dziļumā. 

 Sitieni ar kājām  

(čagi) 

Sitieni ar rokām 

(čirjugi) 

 Kontakta 

aizsardzība 

- uztverot; 

- bloķējot; 

- atsitot. 

 

Ķermeņa 

darbības 

- noliecoties, 

- nirstot. 

 

Aizsardzība 

pārvietojoties 

- paejot 

sānis; 

- atkāpjoties; 

- ejot uz 

priekšu. 

 

Kombinēta 

aizsardzība 

 Atbildes sitieni 

- ar rokām; 

- ar kājām. 

Pēc virziena 

- priekšējie; 

- sānu; 

- aizmugurējie. 

 

Pēc izpildes 

rakstura 

- taisnie; 

- lokveida; 

- ar pagriezienu. 

 

Pēc izpildes 

augstuma 

- augšējie 

(galva); 

- apakšējie 

(ķermenis virs 

jostasvietas). 

Pēc izpildes 

rakstura 

- taisnie; 

- sānu;  

- no apakšas. 

 

Pēc rokas 

izvēles 

- ar tuvāko; 

- ar tālāko. 

 

Pēc izpildes 

stāvokļa 

- uz paklāja; 

- lēcienā. 

 

Pēc izpildes 

augstuma 

- galvā; 

- ķermenī. 

  

Pretsitieni 

- ar rokām; 

- ar kājām. 

 

Cīľas stājas sevī iekļauj: 

 slēgtu – rokas priekšā sedz galvu vai rumpi, bet aizsardzībā ļauj veikt tikai 

aizsardzību uztverot; 

 atklātu – rokas sānis, kas atklāj rumpi un galvu, bet ļauj atsist sitienus uz iekšu; 
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 katrā no tām var būt augšējā (rokas pie galvas) un apakšējā (rokas zemāk par 

galvas līmeni); 

 cīľas stājā rokas var novietot daţādā augstumā un tālumā. 

 

Pēc kāju stāvokļa pret pretinieku stāja var būt: 

 kreisā viennosaukuma – pretinieki stāv ar kreiso kāju viens pret otru (sk. 1.a att.); 

 labā viennosaukuma – pretinieki stāv ar labo kāju viens pret otru (sk. 1.b att.); 

 kreisā pretnosaukuma – uzbrucējs stāv ar kreiso kāju pret pretinieku, kurš stāv ar 

labo kāju uz priekšu (sk. 1.c att.); 

 labā pretnosaukuma – uzbrucējs stāv ar labo kāju pret pretinieku, kurš stāv ar 

kreiso kāju uz priekšu (sk. 1.d att.). 

 

 
a b c d 

Kreisā 

viennosaukuma 

Labā 

viennosaukuma 

Kreisā 

pretnosaukuma 

Labā 

pretnosaukuma 

1.att. Stāju projekcijas uz horizontālās plaknes (uzbrucējs apakšā) (Шулика, 2007) 

 

2.tabula  

Tehnikas sākuma stāvokļu klasifikācija sitienu divcīľas sporta veidos (Шулика, 2007) 

 

1. Stājas pa horizontāli 
 

Individuālas 

kreisā frontālā labā 
      

īsā garā šaurā platā īsā garā 

šaurā platā   šaurā platā 

 

 Savstarpējās  

    

viennosaukuma   pretnosaukuma 

2. Stājas pa vertikāli 

taisnā noliektā 
 

3. Cīľas stājas 

 slēgtā    atklātā  
         

tuvā 

augšējā 

tālā 

apakšējā 

 tuvā 

augšējā 

tālā 

apakšējā 
 

4. Kustības ar ķermeni 

noliecieni sānis atliecieni atpakaļ 
 

5. Pārvietošanās pa dojangu (ar soli vai palēcienu) – „stepi” 

prom no pretinieka pie pretinieka pa kreisi vai pa labi uz priekšu, ar 

pagriezienu, 

novietojoties sānis no 

pretinieka 
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Stāja 

Viena sitiena vai sitienu kombinācijas izpildīšana, aizsardzības darbības izpildīšana vai 

vienkārša pārvietošanās vienmēr sākas no sākuma stāvokļa ieľemšanas un beidzas ar stājas 

ieľemšanu. 

Par stāju var nosaukt jebkuru sportista ķermeľa stāvokli, kurā visas tā daļas attiecīgi 

viena otrai veido optimāli izdevīgus apstākļus nākamās kustības uzdevuma realizācijai. 

Stājas var būt klasiskās (bāzes) un cīľas (brīvās). Stāju izvēle ir atkarīga no 

izvirzītajiem tehniskajiem un taktiskajiem uzdevumiem 

Stājas, kuras parādītas 3.attēlā, lietojamas atkarībā no cīľas apstākļiem. Piemēram, 

kreisā un labā īsā stāja ir optimāla sitienu tehnikas mācīšanai, pilnveidošanai un praktiskai 

pielietošanai. Gurnu stāvoklis, ķermeľa svara sadalījums un KSC (kopējais smaguma centrs) 

atrašanās augstums veido tam ideālus apstākļus. Garā stāja ir ideāla aizsardzības ar ķermeľa 

augšējas daļas noliekšanos pielietošanai un ķermeľa smaguma centra pārnešanai. Frontālo šauro 

stāju izmanto pretsitiena izpildei ar sitieniem ar rokām lēcienā, bet garo frontālo stāju -

aizsardzībai ar pārvietošanos sānis (Шулика, 2007). 

 

      
Kreisā īsā 

stāja 

Labā īsā 

stāja 

Kreisā garā stāja Labā garā stāja Šaurā 

stāja 

Platā stāja 

Sānu stājas Frontālās stājas 

 

2.att. Tekvondo ITF cīľas stāju veidi 

 

KSC augsts novietojums dod iespēju brīvi pārvietoties un viegli izpildīt sitienu 

kombinācijas. Ķermeľa smagumam jāsadalās tā, lai 25% būtu uz kājas, kura ir priekšā, bet 75% 

nevis uz kājas, kura ir aizmugurē, bet uz vietu, kura uz shēmas atzīmēta ar melno punktu (sk. 

3.att.). Shēmā ar melno punktu atzīmēta vieta, uz kuru projicējas vertikālā līnija, kura „iet” caur 

ķermeni no augšas uz leju.  

 

 
 

3.att. Sānu stāja (Сафонкин, 2001) 

 

Tāds ķermeľa smaguma sadalījums ļauj nenoslogot kāju, kura ir aizmugurē, un 

nodrošina pilnas darbības brīvību kājai, kura ir priekšā. 

Tāda ķermeľa masas atrašanās vieta virs vietas, kura shēmā atzīmēta ar melno punktu, 

nepieciešamības gadījumā ļauj brīvi pārvietot ķermeľa smagumu bez negatīvas ietekmes uz 

tehniku, ātrumu, sitienu spēku un pārvietošanās ātrumu. 
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Shēmā ar divām lielām svītru līnijām ir atzīmēti sitienu virzieni. Līnija, kura sākas no 

pēdas pirkstgala, rāda sitienu virzību ar ķermeľa pagriezienu uz priekšu. Līnija, kura sākas no tās 

pašas pēdas papēţa, rāda sitienu virzību ar ķermeľa pagriezienu atpakaļ. Abu līniju garums ir 

vienāds. Tās parāda to, ka gurnu sāniskais stāvoklis ļauj līdzvērtīgi, bez papildkustībām, izpildīt 

sitienus ar kāju, kura ir aizmugurē, ar ķermeľa pagriezienu uz priekšu vai atpakaļ. Gurnu 

sāniskais novietojums un papēţu saglabāšana tieši vienā plaknē padara neredzamu pretiniekam 

kāju, kura ir aizmugurē, ar ko paaugstina pēkšľa uzbrukuma iespējas. 

Sānu stājai savā ziľā ir aizsardzības funkcija sparinga laikā. Ķermeľa sāniskais 

novietojums samazina iespējamā uzbrukuma virsmu no pretinieka sitieniem. Roka, kura ir 

priekšā, aizsargā ķermeľa sānu daļu. Roka, kura ir aizmugurē, aizsargā ķermeľa priekšā esošo 

daļu un var ieľemt jebkuru stāvokli. 

Stāja, kura parādīta 2. attēlā, ir tipiskā un, protams, var pārveidoties daţādu iemeslu dēļ, 

bet tomēr jebkuras ķermeľa daļas izmaiľas nedrīkst negatīvi ietekmēt gurnu sāniskā stāvokļa 

saglabāšanu (Сафонкин, 2001). 

 

Ķermeľa kustības kā sākuma tehniskā darbība notiek ar situācijas veidošanas mērķi, 

kura traucē pretiniekam izvēlēties kinemātiskus apstākļus, un tiek īstenota: 

 ar noliecieniem sānis; 

 ar noliecienu atpakaļ. 

Pārvietošanās pa cīľas laukumu (dojangu) attiecībā pret pretinieku ar mērķi izveidot 

optimālu stāvokli uzbrukumam vai aizsardzībai tiek īstenota: 

 prom no pretinieka; 

 pie pretinieka; 

 pa kreisi vai pa labi; 

 uz priekšu, ar pagriezienu, novietojoties sānis no pretinieka. 

 

Pozīcija ir bokseru savstarpēja novietošanās un distances ievērošana, cīľas laikā 

izpildot jebkuras darbības. 

Distance ir attālums starp sportistiem cīľas laukumā cīľas laikā. Distance ir atkarīga no 

bokseru sagatavotības līmeľa, taktiskās un tehniskās sagatavotības un antropometriskajām 

īpatnībām (augums, svars, kāju un roku garums). 

 

Sitienu ar kājām tehnika 

 

Sitienu ar kājām tehnikas apgūšana ir daudzpakāpju, rūpīgs process, kurā tehnikas un 

fizisko īpašību veidošana notiek pakāpeniski, harmoniski papildinot vienai otru. 

Sitienus ar kājām izpilda uz vietas, ar ķermeľa pagriezienu par 180°, ar ķermeľa 

pagriezienu par 360°, ar ķermeľa pagriezienu vairāk nekā par 360°, lēcienos, kā arī apvienojot 

daţādās kombinācijās. Tāda sitienu ar kājām tehnisko paľēmienu daţādība veido noteiktas 

grūtības programmu sastādīšanā un atsevišķu sitienu ar kājām mācīšanas secību (Сафонкин, 

2001). 

Sitienu ar kājām tehnika ir daudzveidīga, sareţģīta un prasa dziļu, nopietnu teorētisku 

un praktisku pētīšanu. Kad runā par tehniku kopumā, šajā gadījumā – par sitienu ar kājām 

tehniku, tad domā par tās efektīvu formu, kura racionāli veidota, ievērojot kustību nosacījumus. 

Sitienu ar kājām tehnika nepaliek nemainīga, kura tās kustības prasmes un iemaľas 

pilnveidošanas laikā kļūst arvien rezultatīvāka. Neskatoties uz sitienu ar kājām tehnikas 

individualizāciju un tās nepārtrauktu pilnveidošanu, ir noteikti tehniski jēdzieni (noteikumi, 

raksturojumi), ar kuriem jārēķinās to apmācībā, pilnveidošanā un analīzē. 

Izšķir sitienu ar kājām tehnikas pamatu, tās galveno daļu un detaļas. 
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Sitienu ar kājām tehnikas pamats ir tās kustības daļas un rakstura struktūras kopums, 

kurš ir nepieciešams kustību uzdevumu risināšanai ar noteiktu paľēmienu (muskuļu spēka 

parādīšanas secība, kustību saskaľošanas laikā un telpā galvenie momenti). Ja kaut vai viens 

elements vai sakarība šajā kopumā iztrūks, pati kustības uzdevumu risināšana nav iespējama  

(Атилов, 2003). 

Sitienu ar kājām tehnikas galvenā daļa ir konkrētās kustības uzdevuma izpildīšanas 

paľēmiena svarīgākā daļa. Kustību, kuras ir galvenās daļas sastāvā, izpildīšana parasti notiek 

salīdzinoši īsā laikā un prasa nozīmīgas muskuļu piepūles. 

Pie sitiena ar kājām tehnikas detaļām parasti pieder visas atsevišķās sastāvdaļas, kuras 

parādās neprincipiāla rakstura tehnikas individuālajās variācijās. Daţādiem atlētiem tās bieţi 

atšķiras; tās ir atkarīgas no viľu morfoloģiskām un funkcionālām īpatnībām. 

Katra sitiena tehnikas pamata ievērošana, pat rēķinoties ar tās individualizācijas 

noteikto līmeni, ļauj bez īpašām grūtībām apgūt un pielietot praksē visus tehniskos paľēmienus. 

Principā nav tik svarīgi, cik sitienu pārzina audzēknis. Daudz svarīgāk, cik no tiem viľš prot 

izpildīt cīľas laikā ar maksimālu rezultativitāti pietiekami augstā tehniskā, fiziskā un 

psiholoģiskā līmenī (Парк, 2004). 

Sitieni ar kājām ir jebkura divcīľas veida sareţģītākā tehniskā sastāvdaļa. Sitienu ar 

kājām tehnisko iemaľu veidošanas galvenā grūtība ir tā, ka no agras bērnības cilvēka kājas 

būtībā izpilda balsta-kustības funkcijas un atšķirībā no rokām to spēcīgie muskuļi nav raduši 

izpildīt sareţģītas un daudzveidīgas kustības. Tātad, lai iemācītos ar kājām izpildīt sareţģītas 

kustības ar daţādu amplitūdu, nepieciešams parādīt maksimālu domāšanu, neatlaidību un 

pacietību (Kim, 2006). 

 

Sitienu ar kājām klasifikācija 

 

Sitieniem sitienu divcīľas veidos ir daţādi izpildes varianti un uzdevumi atkarībā no 

cīľas situācijas un atšķiras pēc daţādām pazīmēm. V.A. Saľľikovs piedāvā šādas klasifikācijas 

veidošanas pazīmes (Санников, 2006), kuras ir atkarīgas no: 

1. izpildes mērķa (galvas un ķermeľa mazāk aizsargātās vietas); 

2. izpildes formas (taisnie, lokveida, sānu, aizmugurējie); 

3. izpildes spēka (tā kā tekvondo ITF sporta veidā sitieni atļauti tikai vieglajā kontaktā, 

paľēmienu izpildei jābūt tikai ar pieskāriena raksturu); 

4. izpildes ātruma (ātrie – > 75%, vidējie – 75-50%, lēnie – < 50% no sitiena 

maksimālā ātruma); 

5. pielietošanas taktikas (uzbrukuma, pretsitieni, atbildes, finti (māľu), uzmanību 

novērsošie); 

6. pārvietošanās virziena; 

7. sitiena distances (tuva, vidēja, tāla); 

8. pārvietošanās paľēmiena (ar soli, ar palēcienu, ar lēcienu daţādos variantos); 

9. sitienu izpildes skaita (viens sitiens vai sērijās); 

10. aizsardzības pielietošanas (ar rokām, ķermeni, pārvietošanu). 

 

Visus sitienus ar kājām var izpildīt trijos pamatvirzienos: uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem. 

Šiem virzieniem ir tikai trīs attiecīgi pamatsitieni: priekšējais taisnais, aizmugurējais taisnais un 

sānu taisnais. Tos sauc par bāzes sitieniem. Daţādi pārējie sitieni, kuriem pamatā ir jebkurš no 

šiem sitieniem, sauc par atvasinātiem (priekšējais lokveida, sānu lokveida, aizmugurējais 

lokveida). Izľēmums ir sitiens ar taisnu kāju no augšas uz leju, kurš pats par sevi ir bāzes, bet 

nav pamatā nevienam atvasinātam sitienam. 

Bāzes un atvasinātie sitieni dalās trijās grupās: ātruma, spēka un ātrspēka grupās. 

Neskatoties uz to, ka visi sitieni atšķiras pēc ātrspēka rādītājiem, to piederība tai vai citai grupai 
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nosakāma ne pēc „ātrāk-lēnāk” vai „spēcīgāk-vājāk” attiecībām. Sitieni, kuri pieder vienai no 

trim grupām, parāda to tehniskās īpatnības, kuras galvenokārt atšķir šo grupu no citām. Jebkuras 

no trim grupām atšķirīgās tehniskās īpatnības ir sitiena kājas augšstilbu un apakšstilbu kustības 

aktivitātes un pasivitātes secības maiľa. 

ĀTRSITIENI. Šai grupai pieder sitieni, kuros no sagatavošanas fāzes sitiena kājas 

apakšstilbu iztaisnošana notiek pie tā augšstilba fiksēta stāvokļa. Ātrsitienu tehnikas klasiskajā 

izpildījumā sitiena kājas apakšstilbs nobeiguma fāzē nefiksējas. 

Ātrsitienu formula no sagatavošanas fāzes: augšstilbs – pasīvs, apakšstilbs – aktīvs. 

Pie ātrsitieniem pieder: priekšējais taisnais un priekšējais lokveida. 

SPĒKA SITIENI. Šai grupai pieder sitieni, kuros no sagatavošanas fāzes notiek aktīva 

augšstilba iztaisnošana pie tā pasīva apakšstilba. Spēka sitienu klasiskajā izpildījumā sitiena 

kājas apakšstilbs fiksējas nobeiguma fāzē. 

Spēka sitienu formula no sagatavošanas fāzes: augšstilbs – aktīvs, apakšstilbs – pasīvs. 

Pie spēka sitieniem pieder: sānu taisnais un aizmugurējais taisnais. 

ĀTRSPĒKA SITIENI. Tie ir sareţģītāki sitieni, kuri sevī apvieno ātrspēka un spēka sitienu 

grupas izpildīšanas principus. 

Ātrspēka sitieni tiek izpildīti pārsvarā ar ķermeľa pagriezienu par 180°, 220°, 270° vai 

360° bez apstāšanās. Tādu sitienu izpildīšanas mirklī bez kontakta sitiena kāja (pēda) nefiksējas 

noteiktā kontakta punktā, bet turpina pārvietoties pēc konkrētās trajektorijas līdz nolikšanai uz 

paklāja vai arī līdz cita sitiena sagatavošanas fāzes stāvokļa ieľemšanai (Сафонкин, 2000). 

Pie ātrspēka sitieniem pieder sānu lokveida, aizmugurējais lokveida, priekšējais no 

augšas sitieni ar kājām. 

Sparinga laikā nereti gadās, ka ātrsitieni tiek izpildīti pēc ātrspēka principa, bet spēka 

sitieni – pēc ātrsitienu principa. Tā nav kļūda, ja sitiens apzinīgi tiek veikts noteikta taktiska 

uzdevuma risināšanai vai tiek diktēts ar noteiktu situāciju, bet tomēr, neskatoties uz sitiena ārējo 

tehnisko izpildījumu, tā pamats vienmēr būs atkarīgs no grupas, kurai tas pieder. 

Praktiski vienmēr eksistē konkrēta sitiena modeļa precizitātes problēma. Kļūdaini ir 

ľemt kāda izcila atlēta sitienu tehniku kā to izpildīšanas etalonu, jo katra sportista tehnika ir 

individuāla. Tās neapdomātā „kopēšana” nereti „ved” pie negatīviem rezultātiem. Tādējādi 

astoľi sitieni, kuri tiek parādīti darbā, katrā ziľā kalpo par „tehnikas modeli”. 

Zemāk minēti bieţāk pielietotie sitieni ar kāju tekvondo sacensības cīľās (Archi, 2004; 

Boey, 2002; Choi, 1983; Estevan, 2003; Kim, 2006; Wasik, 2004; Кузин, 1992; Михеев, 2000; 

Прилуцкий, 2000; Романенко, 2009a; Романенко, 2009b; Сафонкин, 2001; Суховицкая, 

2003; Харькова, 2008; Шань, 2007). 
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Priekšējais taisnais sitiens ar kāju (Ap čagi). 

Sitiens ir paredzēts uzbrukumam pretiniekam, kurš atrodas priekšā, ar pēdas spilventiľu 

(sk. 4. att.). 

  

1. 2a. 3a. 4. 5. 

     
 

2b.   3b. 

 

 

4.att. Priekšējais taisnais sitiens ar kāju Ap čagi 

 

Priekšējais lokveida sitiens ar kāju (Dollio čagi). 

Sitiens ir ideāls uzbrukumam pretiniekam, kurš atrodas priekšā-sānis no uzbrūkoša. To 

var izpildīt ar pēdas spilventiľu (sk. 5. att.). 

 

1. 2a. 3a. 4. 5. 

     
 

2b.   3b. 

 

 

5.att. Priekšējais lokveida sitiens ar kāju Dollio čagi  
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Sānu taisnais sitiens ar kāju (Jop Čagi). 

Sitiens ir ideāls uzbrukumam pretiniekam, kurš atrodas sānis no uzbrūkoša. To var 

izpildīt ar pēdas ārējo malu (sk. 6. att.). 

 

1. 2a. 3a. 4. 5. 

     
 

2b.   3b. 

 

 

6.att. Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi 

 

Sānu lokveida sitiens ar kāju (Goro Čagi) 

Tiek izpildīts pret pretinieku, kurš stāv sānis no uzbrūkošā, ar papēţa aizmugurējo malu 

(sk. 7. att.). 

 

1. 2a. 3a. 4a. 5. 

     
 

 

   

 

 2b. 3b. 4b.                4c.  

 

7.att. Sānu lokveida sitiens ar kāju Goro čagi 
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Aizmugurējais taisnais sitiens ar kāju (Dvit Čagi). 
Sitiens tiek izpildīts ar pagriezienu. Viena no priekšrocībām ir uzbrukums pretiniekam, 

kurš atrodas lielā attālumā (sk. 8. att.). 

 

1. 2a. 3a. 4. 

    
 

2b.   3b. 

 

8.att. Aizmugurējais taisnais sitiens ar kāju Dvit čagi 

 

Aizmugurējais taisnais sitiens ar kāju ar pagriezienu par 180° (Dolmio Jop čagi). 

Sitiens tiek izpildīts ar pagriezienu ar pēdas ārējo malu. Viena no priekšrocībām ir 

uzbrukums pretiniekam, kurš atrodas lielā attālumā (sk. 9. att.). 

 

1. 2. 3a. 4a. 5. 

     
 

 3b.   4b. 

 

9.att. Aizmugurējais taisnais sitiens ar kāju ar pagriezienu par 180° Dolmio Jop čagi 
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Aizmugurējais lokveida sitiens ar kāju ar pagriezienu pa 180° (Padnae Dollio 

čagi). 

Sitiens tiek izpildīts lokveidā ar pagriezienu ar papēdi. Viena no priekšrocībām ir 

uzbrukums pretiniekam, kurš atrodas lielā attālumā (sk. 10. att.). 

 

 

1. 2a. 3. 4a. 5a. 6. 

      
 

2b.  4b.   5b. 

 

10.att. Aizmugurējais lokveida sitiens ar kāju ar pagriezienu pa 180° Padnae Dollio čagi 

 

Priekšējais no augšas sitiens ar kāju (Nerio Čagi). 

Sitiens ir īpaši efektīvs, ja pirms pretinieka uzbrukuma jāpārnes kāju pār kādu šķērsli. 

Sitiens tiek izpildīts ar papēţa aizmugurējo malu (sk. 11.att.). 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     
 

11.att. Priekšējais no augšas sitiens ar kāju Nerio čagi 

 

Šajā darba apakšnodaļā tika apskatīti sitieni ar kāju, kurus bieţāk pielieto un kuri ir 

rezultatīvākie sacensības cīľās (Wasik, 2004). 
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1.1.3. Sitienu tehnikas pilnveidošanas līdzekļi un metodes tekvondo 

 
Tehniskās sagatavotības līdzekļi ir vispārsagatavojošie, speciāli-sagatavojošie un 

sacensību vingrinājumi. 

Efektīvākai divcīľas tehnikas apgūšanai pielieto: 

1. Tehniskus līdzekļus: 

- kustības priekšstatu veidošana un precizēšana (kino-, foto-, audio-, datoru tehnika); 

- ievadošie līdzekļi mācīšanas apstākļos; 

- tūlītējas informācijas līdzekļi par izpildītām kustībām. 

2. Trenaţierus, kurus pielieto kustības mācīšanai, kustības darbības pilnveidošanai un 

speciālo kustību īpašību attīstīšanai. 

3. Atvieglotus treniľu rīkus un speciālās iekārtas, kā arī atvieglotus un apsmagotus 

cimdus un smaguma vestes uz daţādiem ķermeľa posmiem darbā uz boksa 

„ķepām”, maisiem un ar partneri (Санников, 2006). 

 

Mācīšanas procesa posmi 

Divcīľās kā sporta veidos pielietotu vispārpieľemtos pedagoģiskos mācīšanas līdzekļus 

un metodes. Līdz ar to tika apskatīta pedagoģijas un didaktikas literatūra.  

Treniľu procesā kustību prasmju un iemaľu, akadēmisko zināšanu apgūšanu un 

vienlaicīgu fizisko īpašību attīstību realizē trīs posmos, kas atšķiras ar mērķi, uzdevumiem un 

saturu. 

Sākotnējās apgūšanas posmā audzēkľi apgūst kustību tehnikas pamatus, paaugstina 

vispusīgo fizisko sagatavotību. 

Padziļinātas un detalizētas mācīšanas posms ir vienkāršoto, jau apgūto kustību tehnisko 

pamatdarbību pārvēršana pilnīgā darbībā. 12 līdz 15 gadu vecumā audzēkľiem pakāpeniski 

automatizējas kustību atsevišķi fragmenti, automatizējas visa kustība, rodas iemaľas un 

izveidojas dinamiskais stereotips, paaugstinās fiziskās sagatavotības līmenis. 

Nostiprināšanas un tālākās pilnveidošanas posma mērķis ir nodrošināt jauniešiem 16 – 

18 gadu vecumā motoriskās darbības izaugsmi tādā līmenī, lai šo darbību varētu sekmīgi 

izmantot praksē; nepieciešamības gadījumā pārveidot tehnisko izpildījumu, balstoties uz 

vienlaicīgu fizisko īpašību attīstību (Калмыков, 2009). 

 

Kopsavilkums 

Divcīľām ir raksturīga aktīva atlētu mijiedarbība nemitīgi mainīgās situācijās. Šo veidu 

tehnika ir saistīta ar virkni sareţģītu un daudzveidīgu uzdevumu: maksimālās muskuļu piepūles 

rezultativitātes paaugstināšana, ekonomisks darba reţīms, lielāka ātruma un precizitātes 

sasniegšana mainīgos apstākļos. 

Daudzgadu sagatavotības procesā ir nepieciešams apmācīt sportistu tā, lai viľa tehnika 

atbilstu šādām prasībām: uzbrukuma un aizsardzības darbību augsta rezultativitāte un 

efektivitāte, tehnisko paľēmienu izpildes stabilitāte un variativitāte cīľas laikā, ekonomiskums 

un minimālai taktiskā informētība pretiniekam. 

Trenerim iz svarīgi zināt par sportista tehniskā arsenāla apjomu un variativitāti, lai 

pilnveidotu tehniskās meistarības efektivitāti. 

Tekvondo, kā boksa divcīľas veids, pieder pie acikliskajiem sporta veidiem. Kustības 

notiek ar pārmaiľu intensitāti un ātrspēka raksturu. 

Katra tehniskā paľēmiena izpildes tehniku raksturo tā pamats un detaļas. Tehniskā 

paľēmiena pamatu veido darbību pastāvīgo daļu kopums, kurš veido kustības standarta varianta 

izpildes bāzes shēmu. Tehniskā paľēmiena detaļas ir darbības daţādas īpatnības, kuras var 

atšķirties daţādos izpildes variantos un netraucē konkrētā paľēmiena pamatus. 
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Tekvondo tehnikas klasifikācija tika izveidota, pamatojoties uz sitienu divcīľas sporta 

veidu (bokss, kikbokss, tekvondo WTF) tehnikas klasifikācijām. Visus sitienus ar kājām var 

izpildīt trijos pamatvirzienos: uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem. Šiem virzieniem ir tikai trīs 

attiecīgi pamatsitieni: priekšējais taisnais, aizmugurējais taisnais un sānu taisnais. Tos sauc par 

bāzes sitieniem. Pārējos sitienus, kuriem pamatā ir jebkurš no šiem sitieniem, saucas par 

atvasinātiem (priekšējais lokveida, sānu lokveida, aizmugurējais lokveida). 

Tehniskās sagatavotības līdzekļi ir vispārsagatavojošie, speciāli-sagatavojošie un 

sacensību vingrinājumi.  

Treniľu procesā kustību prasmju un iemaľu, akadēmisko zināšanu apgūšanu un 

vienlaicīgu fizisko īpašību attīstību realizē trīs posmos, kas atšķiras ar mērķi, uzdevumiem un 

saturu: sākotnējās apgūšanas posms, padziļinātas un detalizētas mācīšanas posms, 

nostiprināšanas un tālākās pilnveidošanas posms. 

Apkopojot pasaules zinātnieku atziľas par tehnisko sagatavotību, tika izveidoti šādi 

jēdzieni: 

 tehniskās sagatavotības pilnveide ir noteiktu zināšanu veidošanas process par kustību 

darbības optimālo izpildi, kuras daudzkārtēja izpilde veicina tās koordinācijas struktūras 

pamatelementu automatizāciju, tas ir, – kustību tehnikas mācīšanas procesā kustību prasmes 

pārveidojas par iemaľām; 

 tehniskās sagatavotības kontrole ir pielietotas metodikas un sportista tehniskās 

sagatavotības stāvokļa kvantitatīvo un kvalitatīvo radītāju vērtējums. 

 

1.2. Speciālā fiziskā sagatavotība tekvondo ITF sporta veidā 

 
Sportisko meistarību var definēt ļoti atšķirīgos veidos. Viens no tiem ir saistīts ar katra 

indivīda spēju kaut ko darīt vismaz labā līmenī. Tam pamatā ir zināšanas, pieredze un daudz citu 

faktoru, kurus ir grūti nosaukt. Tomēr viens no tiem, kurš sportā ir ļoti būtisks, ir motorās spējas 

(fiziskās īpašības) vai meistarība, kuru apgūstot vai mācoties, var pilnveidot ķermeľa 

visdaţādākās kustības, tādējādi pilnveidot šo kustību rezultativitāti un/vai ekonomiskumu. 

Fiziskās darbspējas ir saistītas ar katra sporta veida tehnisko sagatavotību vai meistarību, kurā 

izpauţas individuālā vai komandu sadarbība. 

Speciālā fiziskā sagatavotība divcīľās ir fizisko īpašību un spēju, kuras ir nepieciešamas 

cīľas laikā, attīstīšanas process. Piemēram, boksā izšķir četras svarīgas fiziskās īpašības: ātrums, 

spēks, izturība un veiklība (koordinācija) (Дегтярев, 1979). Jaunākajā literatūrā autori precizēja 

fiziskās īpašības, iedalot viľas izpausmes formās: sitienu un aizsardzības paľēmienu ātrums, 

reakcijas ātrums, sitienu bieţums; ātrspēks; ātruma un ātrspēka izturība; orientēšanas laika un 

telpā, līdzsvars, sitienu precizitāte u.c. (Калмыков, 2009; Санников, 2006). 

Divcīľās, kurās pielieto sitienus ar kāju, nepieciešamas speciālā lokanība. Sitieni ar kāju 

augšējā līmenī (galvā) prasa kāju muskulatūras augsto attīstības līmeni, kas raksturo tehnisko 

paľēmienu brīvo izpildi bez liekās enerģijas tērēšanas (Gianino, 2010). 

Ľemot vērā no vienas puses, – fizisko īpašību daudzveidību nepieciešamo sportista 

efektīvai darbībai, kuri minēti situācijas sporta veidu (divcīľas) literatūrā, bet no otras puses, 

tekvondistu darbības specifiskuma prasības, pie sportista augstas sagatavotības pieder šādas 

fiziskās īpašības (Шулика, 2007; Шундеев, 2009): 

 spēks – jebkuras sevis un savu ķermeľu daļu pārvietošanas telpā pamats (atkarīgs 

no muskuļu fizioloģiskā šķērsgriezuma, no spējas vienlaicīgi „ieslēgt” lielāku muskuļu šķiedru 

daudzumu, no spējas neitralizēt muskuļus-antagonistus); 

 ātrums – nodrošina iespēju apsteigt pretinieku vienkāršās kustībās, neļaut viľam 

reāli reaģēt uz uzbrukuma darbībām (atkarīgs no spēka, no muskuļu-antagonistu darba 
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„izslēgšanas”, no nervu impulsa, bet daudzlocītavu kustībās – no muskuļu šķiedru un grupu 

„ieslēgšanas” saskaľotības); 

 izturība – nodrošina spēju pilnvērtīgi realizēt tehniskās prasmes jebkurā tempā, 

visa cīľas vai sacensību laikā; atkarīga no spēka, no tauku slāľa muskuļos, no sirds-asinsrites 

sistēmas adaptīvām īpašībām, no veģetatīvās un endokrīnās sistēmas adaptācijas spējas, no 

spējas ekonomēt enerģiju); 

 lokanība – nodrošina kustības lielu amplitūdu, kas ļauj palielināt uzbrukuma un 

aizsardzības darbību biomehāniskus parametrus, novērst pretinieka uzbrukuma darbības un 

aizsardzību; 

 sensomotorās īpašības: 

Tekvondo sporta veidā nepieciešams noteikt (sajust), kad var izpildīt sitienu, reaģēt uz 

pretinieka uzbrukuma vai pretuzbrukuma darbībām. Šī darbība tiek nodrošināta ar sareţģītiem 

vadības mehānismiem – sensomotoriem. Šo mehānismu pielietošana ārējās un iekšējās 

informācijas pārstrādē. Racionālākas atbildes darbības organizācija tekvondistam nodrošina 

koordinācija (veiklība). Citiem vārdiem sakot, koordinācija ir spēja ātri organizēt kustības 

adekvāti mainīgai situācijai.  

Koordinācija tekvondo sporta veidā atkarīga: 

 no spējas saglabāt statisko vai dinamisko līdzsvaru; 

 no sensoru sliekšľu līmeľa; 

 no vienkāršas reakcijas ātruma; 

 no sareţģītas reakcijas ātruma (spēja ātri izvēlēties un īstenot vajadzīgo darbību); 

 no spējas modelēt kustības nezināmās situācijās; 

 no spējas „sajust” turpmāko darbību (receptīvā anticipācija). 

 

1.2.1. Ātrspēka attīstības loma tekvondistu sagatavošanā 

 

Ir zināms, ka sporta meistarība ir atkarīga no fizisko īpašību attīstības līmeľa un 

teorētiskajām zināšanām. 

Fiziskā sagatavotība ir augstu sporta rezultātu sasniegšanas bāze. Bez labas fiziskās 

sagatavotības nevar būt atlēta tehnisko, taktisko, psiholoģisko iemaľu un īpašību efektīvas un 

ilgstošas parādīšanas. Tā, fiziskā sagatavošana vienotībā ar tehnisko un taktisko elementu 

pilnveidošanas procesu ir viena no vadošajām treniľā (Бойченко, 2007). 

Tekvondo ir sitienu (boksa) divcīľas sporta veids, kas no atlēta prasa augstu fizisko 

sagatavotību. Treniľu un sacensību laikā atlētam jāmāk mobilizēt sava organisma funkcionālas 

spējas saskaľā ar vingrinājuma raksturu, intensitāti un ilgumu. Boksa nodarbībās attīstās un 

pilnveidojas ne tikai fiziskās īpašības (spēks, izturība, ātrums, veiklība, lokanība, līdzsvara 

spējas), bet arī veģetatīvās funkcijas – asinsrite, elpošana, gremošanas process (Дегтярев, 1979; 

Мунтян, 2007). 

Starp fiziskajām īpašībām īpaši nozīmīgs ir atlēta ātrspēks kā pamatfaktors tehniskās un 

taktiskās darbības drošai izpildīšanai sacensību apstākļos. 

Ātrspēka fiziskās īpašības pētīšana šajā darbā veikta ar mērķi noteikt sitiena ātruma 

attīstības mehānismus un faktorus. Lai sasniegtu pēc iespējas lielāko sitiena ātrumu, 

nepieciešams attīstīt eksplozīvo (starta) spēku kustības sākumā. Turpmākā sitiena ātruma 

palielināšana ir atkarīgā no tās ātruma. 

Fiziskā sagatavošana raksturojama ar noteiktu fizisko īpašību attīstības līmeni, kā arī ar 

atlēta organisma formu un funkcijas līmeni. Jo spēcīgāk un darbspējīgāks ir organisms, jo tas 

labāk pieľem treniľa slodzes, ātrāk pielāgojas tām un ilgāk paliek trenētības stāvoklī. Bez labas 

fiziskās sagatavotības cīľas apstākļos nav iespējama efektīva un ilgstoša atlēta tehnisko, taktisko 

un psihisko iemaľu un īpašību parādīšana. Tāpēc atlēta fiziskā sagatavošana vienotībā ar 
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tehnikas un taktikas elementu pilnveidošanas procesu ir viena no vadošajām treniľā kopumā 

(Годик, 1980; Зациорский, 1982; Павлов, 2003; Попов, 2000). 

Līdz ar to boksera fiziskai sagatavotībai vienlaicīgi ar viľa kvalifikācijas un trenētības 

izaugsmi jākļūst arvien specializētākai, lai, no vienas puses sekmējot pilnīgāku speciālo fizisko 

īpašību un iemaľu audzināšanai, bet no otras papildinot speciālu treniľu, nodrošināt atlēta 

sagatavošanos un attīstīšanos visu pušu izlīdzināšanu. 

Treniľu vai sacensību laikā atlētiem jāpārvar ārējā pretestība – gravitācijas spēks, gaisa 

pretestība, ūdens, vēja, sniega, tāpat kā sporta rīka masa (šķēpa, lodes, aira, laivas) vai arī 

pretinieka masa – cīľā, hokejā, futbolā. Lai šādās situācijās uzrādītu ātruma izpausmi, ir 

jāpalielina muskuļu kontrakcijas spēks (Lanka, 1995; Lanka, 2005). 

Ātrspēks ir cilvēka spēja pārvarēt pretestību ar augstu kontrakcijas ātrumu un optimālo 

kustību amplitūdu. Ātrspēkam ir sevišķi liela nozīme sporta spēlēs un divcīľās (Ķīsis, 2002). 

Pretestība divcīľās sastāv no kājas un ekipējuma svara, kā arī no gaisa pretestības. Šī 

pretestība ir ļoti maza. Līdz ar to ātrspēku šajā gadījumā var salīdzināt ar kustības ātrumu. 

Ir vairāki ātrspēka veidi (sk. 12. att.) – ātrais spēks, eksplozīvais un reaktīvais. 

 

  SPĒKA VEIDI   

     

MAKSIMĀLAIS  ĀTRSPĒKS  SPĒKA IZTURĪBA 
     

1. Spēka potenciāls  

1. Ātrais 

2. Eksplozīvais: 

 starta; 

 paātrinošais 

3. Reaktīvais 

 
1. Statiskā 

2. Dinamiskā 

 

12.att. Spēka veidi (Ķīsis, 2002) 

 

Ātrais spēks raksturo muskuļu spēju ātri realizēt kustību bez pretestības. Šo īpašību var 

novērtēt ar kustības ātrumu. 

Eksplozīvais spēks raksturo muskuļu spēju sasniegt lielu sasprindzinājumu minimālā 

laikā (sk. 13. att.). Šo īpašību var novērtēt ar spēka gradientu: 

I = 
Fmax 

tmax 

 

         F           Sp 

     Fmax 

     Fp            p 

 

 

 

         tp      tmax 

F  - spēks; 

t - laiks; 

Sp - spēka potenciāls; 

p - pārvietojamā masa (pretestība). 

 

13.att. Eksplozīvais spēks (Ķīsis, 2002) 
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Eksplozīvais spēks sastāv no diviem komponentiem: 

Starta spēks – muskuļu spēja ātri sasniegt lielu darba piepūli pašā sasprindzinājuma 

sākumā, tas ir, – līdz brīdim, kad piepūle sasniedz pārvietojamās masas lielumu. 

Šo īpašību var novērtēt ar gradientu: 

Q = 
Fp 

tp 

Paātrinošs spēks – muskuļu spēja sasniegt maksimālo ārējo spēku muskuļu 

sasprindzinājuma gaitā (izometriskā reţīmā) vai kontrakcijas gaitā (dinamiskā reţīmā). 

Šo īpašību var novērtēt ar gradientu: 

G = 
Fmax – P 

tmax – tp  

Šis spēka veids izpauţas, kad ārēja pretestība ir 60-80% no maksimālās. 

Reaktīvais spēks izpauţas, izpildot jaudīgo piepūli uzreiz pēc muskuļu mehāniskās 

iestiepšanas. Citiem vārdiem, – kad notiek pārslēgšanās no atkāpjošā darbības veida uz 

pārvarošo. Iepriekšējā muskuļa izstiepšana izraisa deformāciju un metaboliska rakstura 

sprieguma sakrāšanos, kurš savukārt palielina kontrakcijas jaudu (Bompa, 1998; Ķīsis, 2002; 

Lanka, 2005). 

Kas jādara, lai spēka treniľa ietekmē panāktu vēlamo efektu, tas ir, – spēka pieaugumu? 

Vispirms ir jāizvēlas spēka vingrinājumi, tad jāiemācās vingrinājumā pareizi iekļaut 

nepieciešamos muskuļus, muskuļu grupas un noteiktas muskuļu šķiedras. 

Savu maksimālo vilkmes spēku muskulis var sasniegt ļoti daţādi. Šo spēju sauc par 

maksimālā spēka sasniegšanas laiku vai spēka gradientu un to nosaka nervu sistēmas 

kairinājuma frekvence. Ātrāku spēka sasniegšanu var attīstīt tikai speciāli vingrinājumi ar 

noteiktu intensitāti (praksē tos sauc par ātrspēka vingrinājumiem). Spēka gradienta rādītāji ir ļoti 

svarīgi, jo daudzu sporta veidu pārstāvjiem spēka sasniegšanai ir atvēlētas tikai sekundes 

simtdaļas. Līdz ar to sasniegtais līmenis ir zemāks par maksimālā spēka iespējām un spēka 

gradients kļūst par panākumus limitējošo faktoru (Konrads, 2000). 

Daudzi atlēti var sasniegt ļoti augstus spēka rādītājus, bet tikai daţi to var izdarīt ļoti 

ātri. Iespējams, tāpēc sporta praksē ir sastopami ļoti stipri cilvēki, bet viľi diemţēl nevar uzrādīt 

atzīstamus rezultātus tādos izteikta spēka veidos kā svarcelšana vai cīľa (Konrads, 2003). 

V.Krauksts uzskata, ka bērniem un jauniešiem spēka iespēju palielināšanai nav jācilā 

smagumi, bet jāpielieto dabīgās pamatkustības – skriešanu, lēkšanu un mešanu, tāpat ar citiem 

vingrinājumiem. Pubertātes periodā vai neilgi pēc tās lielākā daļa sāk vingrināties specializētos 

vingrinājumos – tajā skaitā arī pretestības un smaguma vingrinājumos. Tomēr pat elites grupas 

atlēti spēka attīstīšanu nesaista tikai ar specializētām svarcelšanas vai trenaţieru zālēm. Apļa 

treniľos iekļauj neliela apjoma smaguma celšanas vingrinājumus, tomēr atsevišķās stacijās tiek 

iekļauti pliometriskie vingrinājumi un sporta veidam raksturīgi spēka vingrinājumi (Krauksts, 

2003). 

Praktiski visu sporta veidu kustībās ir sastopami jaukti muskuļu saraušanās reţīmi. 

Pārsvarā ir ekscentriski – koncentrisku kontrakciju kombinācija. Veidojas stiepšanas – 

saīsināšanās cikls. Tas nozīmē, ka pirms kontrakcijas muskulis iestiepjas, bet tikai pēc tam 

saraujas. Kā piemērs šim fenomenam ir spēja uzlēkt augstāk, tālāk, ja pirms lēciena tiek veikta 

neliela iesēšanās (pretkustība pašam lēcienam). Tieši ar šī fenomena izmantošanu saistās daudzu 

sporta veidu kustību rezultativitātes palielināšana (Зациорский, 2009). 

Sevišķi tas iezīmējas sporta veidos ar spēka, ātrspēka izpausmēm. Stiepšanas – 

saīsināšanās cikls darbojas atšķirīgi vingrinājumos ar izteiktu spēka pielikšanu un vingrinājumos 

ar ātrspēka izpausmēm. Ja pārvaramā pretestība ir liela, iestiepšanas fāzē palielinās muskuļu 

spriedze, kas veicina tālāko vingrinājuma – ar koncentrisko muskuļu saraušanos – izpildi. Ja 
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pretestība ir neliela, – sportā tas ir paša atlēta personīgais svars vai kāds sporta inventārs, 

piemēram, lode, – tad vingrinājuma pareizas izpilde gadījumā muskuļu ekscentriski – 

koncentriskā saraušanās kombinācija ļauj pastiprināt koncentriskā reţīma strādājoša muskuļa 

darbspējas. Tomēr, ja stiepšanas – saīsināšanās cikls ir pārāk garš (kustība tiek izpildīta lielā 

diapazonā), nervu un muskuļu darbības īpatnības sāk izpausties jau ekscentriskās fāzes laikā, 

tātad – negatīvā darba daļas laikā. Līdz ar to koncentriskā reţīmā strādājoša muskuļa darbspēju 

pastiprināšana izpaliek (Konrads, 2000). 

Tā kā stiepšanas – saīsināšanās cikla efektīva izmantošana iespējama tikai treniľa 

ietekmē, tā uzskatāma par vienu no nervu un muskuļu sistēmas adaptācijas piemēriem. 

Vingrinājumu daudzkārtēja atkārtošana veicina to ātrāku izpildi vai eksplozīvo spēku (Bosco, 

1982; Komi, 2000). 

Izpildot vingrinājumus ar daţādiem smagumiem vai pārvarot daţādas pretestības, 

vērojamas būtiskas atšķirības kustību ātrumā. Attiecībā uz kustībā pārvaramo spēku un ātrumu 

iezīmējas izpildes specifiskums. Nelielu pretestību var pārvarēt ar lielu ātrumu, turpretī, 

pretestībai pieaugot, kustības ātrums samazinās. Spēka treniľš ar lēnām kustībām ir spējīgs 

izraisīt lielu spēka pieaugumu, bet kustības zaudē savu ātrumu (Brown, 1994; Murray, 1980).  

Savukārt, izpildot spēka vingrinājumus lielā ātrumā, muskuļu ģenerētais reālais spēks ir 

relatīvi mazs un nesekmē spēka pieaugumu, bet gan – relatīvi lielāku kustību ātrumu. Jauktas 

intensitātes vingrinājumi ar ātru un lēnu izpildi saistās ar vidēju spēka pieaugumu. Vieglāk 

palielināt lēnu kustību spēku, grūtāk – ātru kustību spēku. Spēka treniľš ar ātrām kustībām 

vieglāk pārnesams uz lēnu kustību izpildi, bet ne otrādi (Shirley, 1992; Zatsiorsky, 1995). 

 

Spēka attīstīšana tekvondo 
Lai maksimāli ātri paceltu kāju jostas vai galvas augstumā ir nepieciešams spēks. 

Zemāk minēti spēka veidi, kuri ir nepieciešami tekvondistu tehnisko paľēmienu rezultatīvākai 

izpildei cīľas laikā. 

Muskuļu piepūles raksturs un apstākļi cīľas gaitā ir ļoti daţādi, kuri „ved” pie 

vispusīgas spēka sagatavošanās nepieciešamības. Tekvondo zinātniskajā literatūrā un mācību-

metodiskajos līdzekļos spēks parādās daţādos veidos (Сафонкин, 2000). 

Tekvondista dinamiskais spēks parādās kustībā, tas ir, – tā saucamajā dinamiskajā 

reţīmā. Tas ir, piemēram, spēks, kurš attīstās sitienos, aizsardzībā, pārvietošanās. 

Pēc piepūles rakstura dinamiskais spēks tekvondo sporta veidā dalās uz ātrspēku, ātru 

un lēnu. 

Kāju un roku sitienu tehnikas izpildīšana prasa ātrspēka augstu attīstības līmeni, tas ir 

spēka parādīšanos ar maksimālu paātrinājumu. Tāds spēks, piemēram, attīstās tekvondista 

akcentētos sitienos. 

Ātrais spēks parādās kustībās, kurās galvenā loma ir pārvietošanās ātrumam bez 

pretestības, un tam piemīt attiecīgi nelielas inerces pretestība, piemēram, sitienu kombinācijas 

izpildīšanai vai uzbrukuma uzsākšanai pēc atbloķēšanas. 

Lēns spēks parādās salīdzinoši lēnās kustībās, kuras tiek izpildītas praktiski bez 

paātrinājuma. Lēna spēka parādīšanās tipisks gadījums ir pretinieka pretestības tieša spēka 

pārvarēšana tuvajā cīľā. 

Amortizācijas spēka attīstīšana ir nepieciešama, piemēram, piezemēšanai sitienu 

izpildīšanas laikā ar atbalsta kājas atrāvienu no paklāja. 

Kāju sitienu tehnikas pilnveidošana, kā arī sparings ar lielu intensitāti un kustības ātrumu 

2x2min cīľas formulas gaitā prasa ātrspēka izturības attīstības augstu līmeni (Кузин, 1992). 

Tekvondistu daţādi darba reţīmi un cīľas manieres prasa spēka daţas parādīšanās, jo 

īpaši sitienu darbību izpildīšanas laikā (Болотова, 2000). 
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1.2.2. Ātruma, spēka un ātrspēka attīstīšanas sakarības 

 

Visos divcīľas sporta veidos ātrumam un ātrpēkam ir ļoti liela nozīme efektīvai un 

rezultatīvai sacensību darbības izpildei. Sitienu divcīľas veidos ātrspēks parādās sitiena sākumā. 

Jebkurš sitiens ir sareţģīta kustība, kurā piedalās vairākas locītavas. 

14.attēlā atspoguļotas locītavas kustības izpildes īpatnības uz divposmu modeļa 

piemēra. 

 
 

14.att. Pamata spēki, kuri iedarbojas locītavas kustībā (Сотский, 2005) 

 

Ja nostiprina vienu no posmiem (piemēram, plecu), tad cita posma kustības 

paātrinājums tiks noteikts ar spēka mirkli rezultātu attiecībā pret locītavas griešanas ass (O). 

Tādus mirklis parasti veido: muskuļu vilcējspēks, kuri nodrošina locītavas kustību (F); ārējie 

spēki, kuri iedarbojas uz posmu no ķermeľu ārējas puses (Fārēj.), un pasīvais pretošanās spēks no 

kustību balsta aparāta puses (berze locītavā, viskozitātes spēks, kurš veidojas muskuļu šķiedras 

kustības laikā pie muskuļu antagonistu pasīvas iestiepšanas). Pasīvas pretestības spēks parasti ir 

mazs attiecībā pret muskuļu vilcējspēku, un tas netiek apskatīts un ievērots. 

Vienādojums, kurš apraksta esošā gadījuma locītavas kustības likumsakarības, var būt 

šāds: 

ɛ = (Fārēj. d2 – Fd1) / J, 

 

kur ɛ – leľķiskais paātrinājums; d1 un d2 – atbilstošo spēku pleci attiecībā pret locītavas 

ass, J – kustīgā posma inerces moments. 

Kas izriet no šī vienādojuma, – paātrinājums pie locītavas kustības izpildes, bez spēku 

momentu iedarbības, atkarīgs arī no posmu inerces momenta attiecībā pret locītavas asi. Pie tā jo 

lielāks ir inerces moments, jo mazāks būs paātrinājums (Сотский, 2007). 

Pati muskuļu vilcējspēks tā saraušanās procesā arī izmainās. Tā parādīšanās atkarīga no 

jaudas, kura tiek nodrošināta ar saraujamo muskuli, kura, savukārt, noteicas ar fizioloģisko 

šķērsgriezumu, muskuļu garumu, tā viskozitātes sastāvdaļām un saraušanās ātrumu. 

Ietekme uz muskuļu vilcējspēka elastīgajām sastāvdaļām lielākā mērā parādās, ja 

muskuļu saraušanās notiek uzreiz pēc to iestiepšanas. Tā, izpildot lēcienu no vietas augstumā ar 

iepriekšējo pietupienu ar kustībām gurnu, ceļu un potītes locītavās pie vilcējspēka, kurš tiek 

nodrošināts ar saraušanās elementiem, pievienojas elastīgas deformācijas spēks. Tas ļauj 

nodrošināt ievērojami lielāku jaudu un, atbilstoši, – lielāku vilcējspēku. 

Muskuļu vilcējspēka atkarība no saraušanās ātruma parādās locītavas kustības mirklī. Jo 

lielāks muskuļu saraušanās ātrums, jo mazāku vilcējspēku var nodrošināt strādājošais muskulis. 
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    -0,5 Vmax V2              V1 0,5 Vmax     Vmax 

 

Vmax - muskuļa saīsināšanas maksimālais ātrums. 

V1 - 0,3-0,4 Vmax, ātrums, pie kura muskulis sasniedz maksimālo pozitīvo jaudu.  

 Jauda skaitliski vienāda ar laukumu S1. 

V2 - muskuļu iestiepšanas ātrums. Negatīvā jauda vienāda ar laukumu S2. 

15.att. Sakarība „spēks-ātrums” (Lanka, 1995; Lanka, 2005) 

 

Tāda atkarība (daudzos literatūras avotos tā tiek saukta par „spēka-ātruma” atkarību) pie 

maksimālas piepūles grafiski atspoguļojas ar likumu – hiperbolu (sk. 15.att.). Katra tā daļa atbilst 

noteiktam muskuļu darba reţīmam. Tā AB daļa atbilst muskuļu pārvarošam darba reţīmam, pie 

kura vilcējspēka moments pārspēj pretestības kustības summāro spēku mirkli, un posms 

pārvietojas muskuļu vilkmes spēka momenta iedarbības virzienā. 

CD daļa atbilst „atkāpjošam” muskuļu darba reţīmam, pie kura ārējās piepūles 

moments iedarbojas pretēji muskuļu vilkmei un ir spēcīgāks par pēdējo. Šeit, neskatoties uz 

muskuļu tieksmi sarauties, notiek it kā to piespiedu iestiepšana. 

BC daļa atbilst reţīmam, pie kura ārējais spēka moments ir vienāds muskuļu vilkmes 

momentam. Uzrādītie spēka momenti kompensē viens otro, kura rezultātā muskulis, neskatoties 

uz piepūli, gan nesaraujas, gan neizstiepjas. Šo reţīmu sauc par statisko vai izometrisko. 

Atkāpjošais un izometriskais reţīmi, kā likums, ir raksturīgi dinamiskas stājas elementu 

nodrošināšanai. 

AE daļa atbilst pasīvai muskuļu pretestībai pie viľa galu tuvināšanas ar daudz lielāku 

ātrumu nekā aktīvas muskuļu saīsināšanas maksimālo ātrumu. 

Tādas kustības jauda var būt atspoguļota šādā veidā: 

 

N = FTV = const  

 

Pēc šis formulas, palielinot ātrumu, vilkmes spēks automātiski samazinās. Norādītie 

lielumi saistās ar pretējo proporcionālo atkarību. 

Precīzākā muskuļu saraušanās likumsakarības „spēks-ātrums” izteiksme bija piedāvāta 

ar A.Hillu (Komi, 2000): 
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N = (F+a)V+b) = const  

 

Pēdējā izteiksmē a un b ir konstanti lielumi, kuri atkarīgi no muskuļu uzbūves 

īpatnībām, muskuļu saraušanās reţīma un daţādiem citiem raksturojumiem. 

Muskuļu iestiepšanas ātruma palielināšana sekmē muskuļu vilkmes spēka palielināšanu, 

kas ir svarīgi sitiena izpildē. Tas skaidrojams ar elastīgo un saraušanās elementu vienlaicīgo 

iedarbību, kuri aktīvā stāvoklī nodrošina strauju pretošanās pieaugumu pret izstiepšanu ar ātruma 

palielināšanu. 

Izometriskā muskuļu darba reţīmā (BC daļa) muskuļu spēka parādīšana var svārstīties 

no atbilstoša spēka B punktā līdz C punktā, jo muskuļu stāvoklis esošajā darba reţīmā tuvinās 

pārvarošam, tad atkāpjošam reţīmam. Tādu svārstību diapazons var sasniegt 20% no maksimālā 

spēka (Коренберг, 2005). 

Tādējādi, locītavas kustības sākumā kustīgā posma paātrinājums un tā maksimālā 

ātruma sasniegšana ir atkarīga no šādām sastāvdaļām: 

 locītavas leľķa sākuma lielums un atbilstoši tam – muskuļu garums; 

 muskuļu elastīgo komponentu stāvoklis saīsināšanas elementu „ieslēgšanas” 

momentā; 

 posmu inerces moments; 

 ārējais spēka moments, kurš traucē locītavas kustībai; 

 muskuļu-antagonistu stāvoklis. 

Ja salīdzina divu cilvēku ātruma sasniegšanas iespējas, kuri izpilda vienādas locītavas 

kustības, tad lielāku ātrumu parādīs tas, kurš var attīstīt lielāku muskuļu vilkmes spēku, kas ir 

atkarīgs no atbilstošo muskuļu iespējas nodrošināt savu saīsināšanu ar lielāku jaudu. 

Sprieţot pēc maksimālā ātruma sasniegšanas locītavas kustībās, tika pierādīts, ka 

rezultāts galvenokārt ir atkarīgs no maksimālā spēka, kuru var nodrošināt muskulis, izpildot 

saīsināšanu. Šajā gadījumā nevar atdalīt ātruma īpašības no spēka. Šeit izľēmums ir tikai 

izometriskā spēka parādīšana, kur spēks tiek mērīts ar dinamometru. Šādos apstākļos sportists 

parāda koncentriskā spēka attīstības augšējo līmeni. 

Maksimālā spēka sasniegšana notiek noteiktā laikā posmā (0,1-0,3 s), kurš ir atkarīgs no 

muskuļu elastīgo komponentu stāvokļa (Сотский, 2005), bet pēc J.Lankas, – maksimālā spēka 

sasniegšanai nepieciešamas vidēji 0,3-0,4 sekundes (Lanka, 2005). 

Spēka palielināšanas ātrums raksturo sportista eksplozīvo spēku, kuram ir nozīmīgākā 

loma ātrspēka kustībās (sk. 16.att.). 

 

 
16.att. Eksplozīvais spēks raksturojams ar slīpuma leľķi pret pieskares horizontāles spēka 

atkarības no laika grafika (Сотский, 2005) 
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Piemēram, pētījumos, kuros analizētās sprinteru maksimālā spēka un ātruma sakarības, 

ir konstatēts, ka, ja maksimālais spēks ir vienāds, bet tā pieauguma ātrums ir daţāds (α1 < α2), 

sacensību vingrinājumā priekšrocība ir sportistam ar iespēju sasniegt lielāku ātrumu īsākā laikā 

(sk. attēlā leľķi α2). 

Svarīgi atzīmēt, ka ievērojama ātruma sasniegšana locītavas kustībā, vēl nenozīmē, ka 

tāds pats rezultāts būs arī sportista visa ķermeľa kustības laikā. Šeit daudz ir atkarīgs no kustību 

darbības tehnikas izpildes, kura saistīta ar daudzu locītavu darbībām, ar optimālo locītavu leľķu 

nodrošināšanu, ar kustību kļūdām.  

 

Pēc zinātniskās literatūras analīzes, kurā tika pētītas ātrspēka attīstīšanas iespējas, 

var atzīmēt to pilnveides pamatvirzienus: 

- jaudas palielināšana, kuru var nodrošināt muskulis saīsināšanas laikā, kas ir saistīts ar 

muskuļa fizioloģiskā šķērsgriezuma palielināšanu, enerģētisko vielu skaita, kuras 

uzkrātas muskulī, tā šķelšanas ātruma iespējas; 

- ķermeľa stāvokļa un pozīcijas optimāla izvēle attiecībā pret arējā spēka iedarbību; 

- muskuļu atkāpjošā darba reţīma maksimālā izmantošana ar turpmāku pāreju uz 

pārvarošu (Сотский, 2005). 

Spēka un jaudas augsts līmenis saistās ar lielāku ķermeľa masas vai ārējo objektu 

paātrinājuma iespēju (Berger, 2003). Korelācijas līmenis starp spēku un ātrumu ir atkarīgs no tā 

kā tiek mērīts spēks (Сейл, 1998). 

Pēc Y.-K. Kim datiem augšstilba fleksijas spēka momenta palielināšana par 10% 

palielina sitiena ar kāju augstumu par 16% un pēdas ātrumu par 10%, bet augšstilba fleksijas 

spēka momenta samazināšana par 10% samazina sitiena augstumu par 44% un pēdas ātrumu par 

9%, salīdzinot ar sākotnējo stāvokli. Apakšstilba ekstenzijas spēka momenta uzlabošana par 10% 

palielina pēdas ātrumu par 26%, savukārt apakšstilba ekstenzijas spēka momenta samazināšana 

par 10% samazina pēdas ātrumu par 17%. Kopā rumpja rotācijas un augšstilba fleksijas spēka 

momenta uzlabošana par 10% uzlabo pēdas ātrumu par 57%, nezaudējot sitiena ar kāju 

augstumu (+2%) (Kim, 2004). 

 

1.2.3. Tekvondo ITF speciālais ātrums 

 

No daudzām ātruma izpausmes formām un veidiem sitienu divcīľās pēc zinātnisko 

avotu analīzes izšķir atsevišķas kustības ātrumu, kustību sareţģītas reakcijas ātrumu un kustību 

bieţumu. 

Ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laikā. Kustību reakcijas ātrums 

(vienkāršā – atbilde uz iepriekš zināmu signālu; komplicētā kustību reakcija – atbilde uz 

negaidītu, mainīgu signālu) ir iedzimta īpašība, ko nosaka latentā (slēptā) perioda ilgums no 

signāla saľemšanas brīţa līdz kustības sākumam. Paātrinājums (impulsivitāte) ir spēja ātri uzsākt 

kustības. Atsevišķas kustības ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laikā, ja ārējā 

pretestība ir maza izmēra ar ātruma un paātrinājuma lielumiem. Kustību bieţums (frekvence, 

temps) ir kustību daudzums laika vienībā (Krauksts, 2004). 

Sacensību cīľās priekšrocība ir tam, kurš ātrāk izpilda uzbrukuma un aizsardzības 

darbības. Izšķirošas var kļūst sekundes simtdaļas, līdz ar to izcila tehniskās kustības izpilde ir 

sportista pamatsagatavošanās veids (Назаренко, 2005). 

Individuālās īpatnības, kuras nosaka reakcijas ātrumu, cieši saistītas ar ķermeľa 

konstitucionālo raksturojuma morfofunkcionālajām iespējām. Sportistu tieksme palielināt spēku, 

lai nodrošinātu labāku reakcijas ātrumu, noved pie muskuļu masas palielināšanās, kas ietekmē 

kinemātisko raksturojumu un enerģijas patēriľa izmaiľas (Назаренко, 2005). 
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Pēdējā laikā arvien vairāk parādās tehniskās un fiziskās sagatavotības noteikšanas 

pētījumi, izmantojot augsti precīzas tehnoloģijas un aparatūru, bet tā iegāde ir ļoti dārga un ļoti 

nedaudzi pētījumu centri atļaujas nopirkt tādu aparatūru. Līdz ar to literatūrā var atrast daudz 

pētījumu, kuros izmanto kontrolvingrinājumus, kurus var viegli un praktiski pielietot jebkurš 

treneris. Tādi pētījumi ir vērtīgi ar savu praktiskumu. 

Nikolajevs V.G. organizēja pētījumu, kurā vērtēja 10-17 gadu vecu bokseru un 

kikbokseru vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību saistībā ar antropoloģiskajiem rādītājiem 

(Николаев, 2005). Mūs interesē 12-14 gadu vecu sportistu ātrspēka vingrinājumu rezultāti. Pēc 

3.tabulas ir redzams, ka, palielinoties vecumam, ievērojami pieaug rezultāti. Pēc lēciena tālumā 

rezultātiem ir redzama kikboksa treniľu specifika – ja 12 gadu vecuma rezultāti bokseriem bija 

labāki, tad 13 gados tie izlīdzinājās un 14 gadu vecumā kļuva labāki par 5 cm. Pildbumbas 

grūdienu rezultāti rāda bokseru pārākumu, kas raksturojams ar sporta veidu specifiku. Lēcienu ar 

lecamauklu rezultāti būtiski neatšķīrās (sk. 3.tab.). 

 

3.tabula  

Ātrspēka, spēka izturības un ātruma izturības salīdzinošie rādītāji 12-14 gadu veciem 

kikbokseriem un bokseriem (Николаев, 2005) 

 

Vecums 

Lēciens tālumā no vietas, 

cm 

Pildbumbas (3 kg) 

grūdieni uz priekšu  

1 minūtē, skaits 

Lēcieni ar lecamauklu  

1 minūtē, skaits 

Kikbokss Bokss Kikbokss Bokss Kikbokss Bokss 

12 gadi 173,9 + 10,3 182,6 + 7,0 34,0 + 0,9 30,2 + 0,3 88,3 + 9,0 72,1 + 4,1 

13 gadi 198,2 + 6,3 196,5 + 3,6 36,4 + 1,4 39,2 + 0,8 102,9 + 5,6 91,2 + 3,2 

14 gadi 210,9 + 3,6 205,7 + 5,2 39,2 + 0,7 42,4 + 0,8 121,1 + 5,4 119,2 + 3,5 

 

Cīľas efektivitāte tika sasniegta ar maksimālās jaudas augstu līmeni un augšējo 

ekstremitāšu kustību reakcijas ātrumu (Heller, 1998). 

Tieši ātrspēka rakstura sitieni ar kājām un rokām uzbrukumā un reakcijas laiks 

aizsardzībā un pretuzbrukumā nosaka lielāku cīľas efektivitāti – uzvaru (Осколков, 2010). 

Zinātniskajā literatūrā atrastas ziľas par kustību reakcijas attīstības līmeni pēc dzirdes 

un redzes signāla atkarībā no sportista klases (Шань, 2009). Vērtējot reakcijas ātrumu pēc 

sportista klases, netika noteiktas statistiskās atšķirības. Reakcijas laiks pēc dzirdes kairinājuma ir 

labāks nekā pēc redzes kairinājuma – attiecīgi vidēji 0,226±0,045 s un 0,267±0,05 s, bet izvēles 

(sareţģīta) reakcija vidēji ir 0,395±0,09 s. 

V.M. Klevenko raksta par kustības reakcijas, kā sacensību efektivitātes faktora īpašu 

nozīmi. 

Reakcijas latentais periods ir muskuļu saraušanās kavēšana (kustības sākums) pēc 

kairinātāja momenta (Клевенко, 1968). 

Latentais periods dalās trīs daļās: 

a) reakcijas slēptā perioda sensorais moments, tas ir, – signāla kairinājuma uztvere; 

b) asociatīvais – uztvertā kairinājuma apzināšana; 

c) motorais – motorā impulsa parādīšana. 

Reakcijas dalās vienkāršās un sareţģītās. 

Vienkāršas reakcijas – atbilde ar sagatavoto darbību uz zināmo vienu signālu. 

Bet, kā zināms, vienkāršas reakcijas divcīľās sastopama ļoti reti. Tas varētu būt, ja 

pretinieks ir labi zināms un viľam ir ļoti šaurs tehnisko līdzekļu arsenāls. Boksā (divcīľās) 

sareţģīta reakcija ir specifiskākā, jo sportistam pastāvīgi jāgaida negaidīti signāli (sitieni, 

aizsardzība) un pastāvīgi jābūt gatavam atbildēt ar optimālo paľēmienu.  
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Apkopojot zinātniskos rakstus tekvondo ITF un citos divcīľas sporta veidos, tiek 

noteikts tekvondo ITF speciālā ātruma jēdziens.  

Speciālais ātrums tekvondo ITF ir tekvondistu vienkāršās un sareţģītās reakcijas 

ātrums (atbildes darbība uz pretinieka darbībām), sitienu bieţums (sitienu daudzkārtējā izpilde 

sērijās) un atsevišķo kustību ātrums (sitienu un aizsardzības paľēmienu izpilde). 

 

Līdz ar to tekvondo speciālais ātrums raksturojams ar sportista: 

 reakcijas ātrumu, kurš atkarīgs no viľa taktiskās sagatavotības; 

 speciālo kustību izpildes ātrumu (sitieni, aizsardzības darbības); 

 prasmi izpildīt divus un vairāk tehniskus paľēmienus pēc kārtas, kas raksturo 

cīľas paľēmienu augsta blīvuma noturēšanu. 

 

1.2.4. Ātruma attīstīšanas līdzekļi un metodes tekvondo ITF sporta veidā 

 

Ātruma un ātrspēka attīstīšanas vingrinājumi. 
 

Treniľā, kas paredzēts kustību ātruma palielināšanai, vingrinājumi jāizpilda šādā 

secībā: 

 Izvēlētā sporta veida kustībām ir jārada papildus pretestība. 

 Jāpalielina maksimālā spēka iespējas. 

 Jātrenē spēka gradienta izpausmes. 

Lai attīstītu ātrspēku, ieteicams pielietot tādus konkrētā sporta veida vingrinājumus, 

kurus izpildot, nepieciešams pārvarēt papildu pretestību. 

Lai vingrinājumu izpildītu apgrūtinātos apstākļos, atlētiem ir jābūt tehniski labi 

sagatavotiem un noslogojumam ir jāatbilst viľu fiziskajām spējām. Papildu apgrūtinājuma 

ietekmi uz vingrinājuma tehnisko izpildījumu parasti veic tikai vizuāli. Apgrūtinājums nekad 

nedrīkst izraisīt vingrinājuma tehniskā izpildījumā traucējumus. 

Daudzos sporta veidos ātruma un ātrspēka attīstīšanai izmanto skriešanas, lēkšanas un 

mešanas speciālos vingrinājumus. 

Lai izvēlētos vingrinājuma izpildes veidu, vispirms jānovērtē kāds stiepšanas – 

saīsināšanās veids ir raksturīgs konkrētajam sporta veidam. Ciklus iedala īsos – ar nelielu 

iesēšanos, un garos – ar dziļāku iesēšanos. Piemēram, piezemēšanos pēc lēciena dziļumā no 35 – 

45 cm paaugstinājuma var izpildīt ar nelielu iesēšanos ceļa locītavās un šādu lēcienu tālumā, 

zemskares laiku starp lēcieniem samazinot līdz minimumam. Garā muskuļa saraušanās cikla 

vingrinājumos veic ar dziļāku iesēšanos un tam šādu lēcienu, zemskares laiku pagarinot. 

Skriešanas vingrinājumos apgrūtinājums nedrīkst samazināt skrējiena ātrumu vairāk 

nekā par 10% no maksimāli iespējamā, saglabājot tehnisko izpildījumu. Noslogojumam daţādos 

treniľu periodos jābūt daţādam. Sagatavošanās periodā noslogojums ir lielāks un līdz ar to 

izpildes ātrums – mazāks. Sacensību periodā noslogojums samazinās, bet izpildes ātrums 

palielinās. Optimālo noslogojumu parasti nosaka eksperimentālā ceļā, – veicot vairākus 

atkārtojumus ar daţādu pretestību. 

Vingrinājumos ar pretestību ir svarīgi noteikt optimālo noslogojumu. Ja tas ir par 

lielu, muskuļu iestiepšana iznāk pārāk ilga. Velkot svaru, atsaitei jābūt apmēram 10 – 15 metru 

garai un tā jāstiprina krūšu augstumā. Saiti saīsinot, izmainās leľķis, kā rezultātā pretestība var 

neveicināt ātrspēka izpausmes. Skrējienus ieteicams izpildīt pārmaiľus ar un bez pretestības, 

respektīvi, – vairāki atkārtojumi ar bremzēšanu tiek nomainīti ar parastiem sprinta skrējieniem 

vai sprinta skrējieniem vilkšanas reţīmā. 

Vingrinājumos ar apsmagojumiem, izmantojot speciālu inventāru, var palielināt 

atlēta svaru un noslogotajiem muskuļiem rast papildu apgrūtinājumus. Samērā plaši tiek 
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pielietotas rūpnieciski izgatavotas smaguma vestes, bikses, aproces, smaguma saites augšstilba 

un potīšu noslogošanai ar maināmu svaru. Var izmantot arī mednieku patronu jostu, izgatavot 

smilšu jostas vai līdzīgu inventāru. 

Pielietojot smaguma vestes uz atsevišķiem ekstremitātes kinemātiskajiem posmiem, ir 

svarīgi saglabāt atbilstošas kustības ķēdes biomehānisko posmu svara proporciju attiecības 

(Назаренко, 2005).  

Apsmagojums parasti izraisa atsitiena ātruma samazināšanos. Tāpēc, lai palielinātu 

vingrinājuma efektu, jāizmanto optimāls noslogojums. Apsmagojums nedrīkst izmainīt 

vingrinājuma tehnisko izpildījumu un tam ir jāatbilst atlētu fiziskajai sagatavotībai. Treniľu 

procesa sākumā ieteicams izpildīt vienkāršākus vingrinājumu, tad – daţādus vēzienus, soļošanu, 

skrējēju speciālos vingrinājumus, tad – palēcienus, lēcienus un skrējienus. Treniľā pēc 2 – 5 

atkārtojumiem ar apsmagojumiem jāizpilda tāds pats skaits vingrinājumu bez apsmagojuma. 

Dažādu metienu un grūdienu vingrinājumus ieteicams fiksēt metiena attālumā, kas 

palīdz uzturēt atlētu emocionālu pacēlumu. Izpildot metienus vai grūdienus no vietas, 

jānodrošina muskuļu iestiepšana vingrinājuma sākumā. Katru metienu ieteicam pabeigt ar 

izteiktu kustību uz priekšu. 

Var izmantot 10 – 15 cm paaugstinājumu, no kura nolecot ar vēzienu soli vai arī 

krustsoli, izpilda metienu vai grūdienu. 

Ātrspēka īpašību attīstīšanā izmanto mešanas vai grūšanas vingrinājumus ar 3 – 8 kg 

lodēm vai 2 – 5 kg pildbumbām. 

Dinamiskās piepūles vingrinājumi ir viens no galvenajiem nosacījumiem ātrspēka 

izpausmē: ja stiprāko muskuļu šķiedru kairinājums ir ar augstu frekvenci, tad var sasniegt lielāku 

ātrspēku. Dinamiskās piepūles vingrinājumi ir jāizpilda eksplozīvi ar vienu, bet ne vairāk kā 

trim atkārtojumiem. Atpūtas pauze līdz nākamajiem piegājienam – no 2 līdz 3 minūtēm. Vienā 

sērijā optimālais piegājienu skaits ir 3 līdz 5 reizes. Starp sērijām atpūtas pauzei jābūt līdz 5 – 8 

min. Sēriju skaits – 2 līdz 4. 

Sagatavošanās periodā izvēlas lielāku svaru, lēnāku izpildījumu un lielāku apjomu. 

Sacensību periodā – mazāku svaru, eksplozīvāku izpildījumu, nelielu apjomu (Konrads, 2003). 

Vingrinājumi ar gumijas amortizatoriem. Tehnikas mācīšanās posmā, vienlaicīgi ar 

spēka attīstīšanu, vingrinājumi ar gumijas amortizatoru ir viens no svarīgākajiem prasmju un 

iemaľu veidošanas līdzekļiem. 

Šo vingrinājumu īpatnība ir tā, ka gumijas amortizatora iestiepšanas laikā darbā 

iekļaujas tās pašas muskuļu grupas, kuras darbības tehnikas brīvas izpildīšanas laikā. Turklāt 

kustības amplitūda un trajektorija, kura izstiepj gumijas amortizatoru, ir identiska ar tās 

amplitūdu un trajektoriju darbības brīvas izpildīšanas laikā, kas sekmē speciālā spēka attīstīšanu. 

Vingrinājumi tiek veikti dinamiskā reţīmā ar eksplozīvu darba raksturu. Vingrinājumu 

izpildīšanas laikā ļoti svarīgi kontrolēt noteikto muskuļu grupu darbu, kontrolēt trajektorijas 

pareizību. Kustības reţīms var būt gan lēns, gan dinamisks, vai to var veikt pārmaiľus atkarībā 

no izvirzītā uzdevuma. Jāizvēlas tāds gumijas amortizators, lai, izpildot vingrinājumu ne mazāk 

kā desmit reizes, tā pretestības spēks negatīvi neatspoguļotos kustības struktūrā (Сафонкин, 

2001). 

Dažādi lēcieni ar maksimālu piepūli ātrspēka attīstīšanai sekmē kāju muskulatūras 

spēka pieaugumu, bet nepalielina muskuļu masu. Lēcienus no vietas – gan augstumā, gan tālumā 

– bieţi izmanto kā kontrolvingrinājumus kāju muskulatūras spēka izvērtēšanai. Lēcienus var 

izpildīt ar un bez roku palīdzības. Ja rokas fiksētas aiz muguras, var novērtēt tikai kāju 

muskulatūras spēku (Konrads, 2003). 

Analizējot augstas klases lēcēju, sprinteru vai citu sporta veidu pārstāvju, kuriem īsā 

laika brīdī jāizpilda kustības ar maksimāli lielu spēku, tehniku, ir konstatēts, ka atsitiena brīdī 

viľi saīsina, cik vien iespējams, jo potenciālā enerģija, kura rodas muskuļa kontrakcijas 

ekscentriskajā fāzē, var samazināties, ja tai nekavējoties neseko muskuļa saraušanās jeb 
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koncentriskā fāze. Visa pliometrisko vingrinājumu sistēma ir bāzēta uz amortizācijas fāzes 

saīsināšanu. Un iespējams, ka amortizācijas fāzes ilgums lielā mēra ir atkarīgs no mācīšanas 

(Wang, 2005). 

Visi lēcienu veidi ir progresīvi vingrinājumi, vai tos izpilda ar lielu, vai ar mazu 

intensitāti. Treniľā svarīgi izvēlēties pielietošanai lietderīgākus lēcienus. Kā plašāk pielietotie 

lēcienu veidi pliometriskājos vingrinājumos tiek izmantoti: 

- lēcieni uz vietas. To galvenais nosacījums ir atlēta piezemēšanās tieši tajā pašā vietā, 

no kuras izdarīts atsitiens. Vingrinājums ir ar relatīvi zemu intensitāti, bet tas ļauj saīsināt 

amortizācijas fāzi, ja no audzēkľa tiek prasīts pēc iespējas ātrāks nākamais atsitiens atkārtotam 

lēcienam. Tātad lēcienos no vietas izpilda vienu pēc otra ar īsu amortizācijas fāzi starp lēcieniem 

(piemēram, lēcienu ar auklu, pāri līnijai) (Лях, 1998); 

- lēcieni no vietas. Lēcieni no vietas var būt izpildīti gan augstumā, gan tālumā. Tos 

bieţi izmanto kā kāju ātrspēka noteikšanas kontrolvingrinājumus. Tie jāizpilda ar maksimālu 

piepūli, tos var atkārtot vairākas reizes, bet jāievēro, ka nepieciešama pilnīga atjaunošanās pirms 

nākamās slodzes jeb šajā gadījumā – lēciena (Лях, 1998); 

- atkārtoti lēcieni. Tie ir augstāk aprakstītie lēcienu veidi un to apvienojumi, izpildīti 

atkārtoti viens aiz otra. Šādi izpildīti lēcieni prasa maksimālu piepūli. Tos var izpildīt bez 

šķēršļiem, bet var izmantot arī daţādus šķēršļus, piemēram, barjeras, kastes. Tomēr pieaugušiem 

atlētiem lēcienu distancei nevajadzētu būt garākai par 30 metriem; 

- lēcieni no vienas kājas uz otru jeb daudzsoļi. Tie izskatās kā skrējiens ar pārspīlēti 

gariem soļiem, akcentējot ilgu lidojuma fāzi un, protams, īsu amortizācijas fāzi. Šādi izpildīti 

lēcieni galvenokārt attīsta atsitienu lēcienam tālumā. Izpildot lēcienu šādi, distance 

pieaugušajiem atlētiem atkarībā no viľu sagatavotības var būt arī garāka par 30 metriem; 

- lēcieni uz paaugstinājuma. Par paaugstinājumu var kalpot jebkurš stabili novietots 

priekšmets, kas iztur atlēta svaru (sols, kaste, pakāpiens). Šie lēcieni apvieno atkārtojuma lēcienu 

ar lēcienu dziļumā elementiem. Izpildes slodzes, intensitāti var regulēt no zemas līdz 

maksimālai, tas atkarīgs no paaugstinājuma, uz kura jāuzlec, augstuma. Vingrinājums attīsta 

lēciena augstumā un arī tālumā atsitienu; 

- lēcieni dziļumā. Izpildot lēcienus dziļumā, tiek izmantots ķermeľa svars un 

piezemēšanās gravitācijas spēks. Tos izpilda, nokāpjot vai arī bez spēcīga atsitiena nolecot no 

paaugstinājuma un pēc saskares ar grīdu vai zemi izdarot lēcienu vai nu atpakaļ uz 

paaugstinājumu, vai arī maksimālā augstumā. Tomēr iesācējiem nevajadzētu izdarīt lēcienu no 

paaugstinājuma, jo tas palielina augstumu un reizē ar to – piezemēšanās spēku un muskuļu 

sasprindzinājumu. Nokāpšana no paaugstinājuma ļauj precīzāk dozēt slodzi un tās intensitāti, kā 

arī novērsīs kļūdainu izpildījumu. Pēc piezemēšanās atlētam ir jāatsperas lēciena pēc iespējas 

īsākā laikā, tieši šis moments ir izšķirošais maksimāla treniľa efekta sasniegšanai (Ebben, 2008). 

 

Svarīga nozīme atkārtoto lēcienu izpildē ir piezemēšanas virsmai. Tā nedrīkst būt pārāk 

mīksta, piemēram, mīksts paklājs vai smiltis. Piezemējoties uz mīkstas pamatnes, zūd muskuļa 

un cīpslu uzkrātie elastības spēki, kā arī stiepšanas refleksa efekts. Ātrspēka vingrinājumu 

izpildē muskuļu kontrakcijai ir jābūt ekscentriski – koncentriskai, tātad, – viendaļīgai. Tikai šāda 

kontrakcija veicina ātrspēka izpausmes. 

Ieteicamais paaugstinājums lēcieniem dziļumā ir 30 līdz 60 cm. Paaugstinājumam jābūt 

tādam, lai kārtējo lēcienu varētu izpildīt bez aizkavēšanās. Vai, kā pieľemts teikt, bez ielūšanas 

atsitiena brīdī. 

Tuvojoties sacensību periodam, treniľos nepielieto vingrinājumus, kas var kavēt 

atsitienu, piemēram, pēc atsitiena veikt lēcienu augstumā. Atsitiens šajā periodā jāizpilda pēc 

iespējas ātrāk un tāpēc labākais risinājums ir lēcieni tālumā (Ebben, 2008). 

Intensitāte ir piepūle, sasprindzinājuma pakāpe, ar kādu jāizpilda uzdotais vingrinājums. 

Svarcelšanā intensitāti kontrolē ar paceļamā smaguma svaru. Pliometrijā intensitāti kontrolē ar 
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izpildāmā vingrinājuma veidu. Var būt izpildīti visvienkāršākie vingrinājumi līdz pat 

vissareţģītākajiem kompleksiem, kuru izpilde prasa milzīgu atlēta piepūli. Sākt ar vienkāršiem 

palēcieniem ir daudz vieglāk nekā ar atkārtotiem tāliem, augstiem lēcieniem (sk. 4.tab.). 

 

4.tabula  

Lēcienu vingrinājumu iedalījums pēc to intensitātes (Rudzītis, 1998) 

 

Maza intensitāte 
Mērena 

intensitāte 
Liela intensitāte 

Submaksimāla 

intensitāte 

Maksimāla 

intensitāte 

     

Palēcieni uz 

vietas 

Lēcieni no 

vietas 

Atkārtoti lēcieni 

un daudzsoļi 

Uzlēcieni uz 

paaugstinājuma 
Lēcieni dziļumā 

 

Ieteicamie slodţu apjomi vienā ciklā vāries kopā ar intensitāti un progresējošo darba 

mērķi. 5. tabulā redzams piemērs vingrinājumu apjomam sezonai. Kā mērvienība kalpo atsitienu 

skaits. 

 

5.tabula   

Atsitienu skaits sezonas lēcienu treniľos (Rudzītis, 1998) 

 

Periods Trenētības līmenis (kvalifikācija) Intensitāte 

 Iesācēji Vidējs Augsts  

Pārejas 60 – 100 100 – 200 120 – 250 Maza – vidēja 

Sagatavošanās 100 – 200 150 – 300 150 – 450 Liela – maksim. 

Sezonas laikā Atkarībā no sporta veida Liela 

Sacensību laikā Tikai atjaunošanās nolūkos Liela – maksim. 

 

I.Liepiľš piedāvā fiziskās slodzes intensitātes skalu pēc sirdsdarbības frekvences 

(sit./min), procentiem no maksimālā spēka un procentiem no maksimāli iespējamā pārvietošanās 

ātruma (Liepiľš, 2000). Ja spēka intensitāti var noteikt pēc paceltā svara, tad, vērtējot ātrumu, 

rodas problēmas tā noteikšanai. Līdz ar to izpildes ātrumu var noteikt pēc vingrinājuma rakstura, 

piemēram, palēcieniem un lēcienam dziļumā ir attiecīgi maza un maksimāla intensitāte, kā arī, 

vērtējot subjektīvi, – ar uzdevumu izpildīt kustību lēnām vai ar maksimālo ātrumu (sk. 6.tab.). 

 

6.tabula  

Fiziskās slodzes intensitāte (Liepiľš, 2000) 

 

Intensitāte SF (sit./min) 
Spēks,% no maks. 

spēka 

Pārvietošanās 

ātrums% no 

maksimāli iespējamā 

Maza 

Vidēja 

Submaksimāla 

Maksimāla  

130-150 

150-165 

165-180 

180 < 

30-70 

70-80 

80-90 

90-100 

40-60 

60-80 

80-95 

95-100 

 

Pēc T.O. Bompa: ātruma un spēka vingrinājumu intensitāte tiek sadalīta sešās zonās 

(Bompa, 2005; Bompa, 2009). Ļoti maza intensitāte noteikta pie mazāk par 50% no maksimāla, 
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maza – pie 50-70%, vidēja – pie 70-80%, lielā – 80-90%, maksimāla 90-100% un 

supermaksimāla – virs 100% (sk. 7.tab.). 

 

7.tabula  

Ātruma un spēka vingrinājumu intensitātes skala (Bompa, 2005; Bompa, 2009) 

 

Intensitātes zona Procenti no maksimālas 

piepūles 

Intensitāte 

6 >100 Supermaksimāla 

5 90-100 Maksimāla 

4 80-90 Liela 

3 70-80 Vidēja 

2 50-70 Maza 

1 <50 Ļoti maza 

 

Apjoms ir kopīgā darba daudzums, kādu atlēts padara atsevišķā treniľu vai treniľa 

ciklā. Mūsu gadījumā apjomu varētu raksturot ar atsitienu skaitu (Bompa, 2005). 

Veidojot treniľu plānus, kuros ir iekļauta spēka attīstīšana, ir jāorientējas uz divām 

kategorijām – vispusīgais un speciālais spēks.  

Specifiskais ātrums ir ātrums, kuru uzrāda muskuļi katram sporta veidam raksturīgajās 

kustībās atbilstoši specifiskajām prasībām, piemēram: kustības ātrumam, amplitūdai, pretestības 

līmenim, paātrinājumam. Specifiskais ātrums jāattīsta līdz maksimāli iespējamam līmenim, 

tuvojoties sagatavošanās perioda beigām. Speciālā ātruma attīstīšana ir saistīta ar sporta veidu 

pamatkustību imitācijas vingrinājumiem, kuri pēc būtības ir maksimāli tuvināti reālajām tehnikas 

prasībām. 

Ātruma bieţuma (tempa), kustības reakcijas un sitiena izpildes ātruma attīstīšanai 

bieţāk pielieto atkārtojuma treniľu metodi, kurai raksturīga vingrinājuma atkārtošana pēc 

noteiktiem atpūtas intervāliem, kuru laikā notiek pilna darbspēju atjaunošanās. Pielietojot šo 

metodi, trenējošā iedarbība uz organismu tiek nodrošināta ne tikai vingrinājuma izpildes laikā, 

bet arī noguruma summārajā efektā (Bompa, 2005; Ķīsis, 2002). 

 

Kopsavilkums 

Fiziskā sagatavotība ir augstu sporta rezultātu sasniegšanas bāze. Bez labas fiziskās 

sagatavotības nevar būt atlēta tehnisko, taktisko, psiholoģisko iemaľu un īpašību efektīvas un 

ilgstošas parādīšanas. Tādējādi fiziskā sagatavošana vienotībā ar tehnisko un taktisko elementu 

pilnveidošanas procesu ir viena no vadošajām treniľā. 

Tekvondo ir sitienu (boksa) divcīľas sporta veids, kas prasa no atlēta augstu fizisko 

sagatavotību. Treniľu un sacensību laikā atlētam jāmāk mobilizēt sava organisma funkcionālās 

spējas saskaľā ar vingrinājuma raksturu, intensitāti un ilgumu. 

Starp fiziskajām īpašībām īpaši iezīmē atlēta ātrspēku kā pamatfaktoru tehniskās un 

taktiskās darbības drošai izpildīšanai sacensību apstākļos. Treniľu vai sacensību laikā divcīľas 

sporta veidu atlētiem jāpārvar ārējā pretestība – gravitācijas spēks, gaisa, pretinieka pretestība, -
tāpat kā sporta rīka masa. 

Nelielu pretestību var pārvarēt ar lielu ātrumu, turpretī, pretestībai pieaugot, kustības 

ātrums samazinās. Spēka treniľš ar lēnām kustībām ir spējīgs izraisīt lielu spēka pieaugumu, bet 

kustības zaudē savu ātrumu. Muskuļu iestiepšanas ātruma palielināšana sekmē muskuļu vilkmes 

spēka palielināšanu, kas ir svarīgi sitiena izpildē. 

Svarīgi atzīmēt, ka ievērojama ātruma sasniegšana locītavas kustībā vēl nenozīmē, ka 

tāds pats rezultāts būs arī sportista visa ķermeľa kustības laikā. Šeit daudz ir atkarīgs no kustību 
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darbības tehniskās izpildes, kura saistīta ar daudzu locītavu darbībām, ar optimālo locītavu leľķu 

nodrošināšanu, ar kustību kļūdām.  

Ātrums ir cilvēka spēja veikt darbību minimālā laikā. Tekvondo sporta veidā speciālais 

ātrums raksturojams ar sitienu un aizsardzības reakcijas ātrumu, sitienu izpildes ātrumu un 

kustību bieţumu, veicot sitienu sērijas.  

Tieši ātrspēka rakstura sitieni ar kājām un rokām uzbrukumā un reakcijas laiks 

aizsardzībā un pretuzbrukumā nosaka lielāku cīľas efektivitāti – uzvaru. 

Lai attīstītu ātrspēku, ieteicams pielietot tādus konkrētā sporta veida vingrinājumus, 

kurus izpildot, nepieciešams pārvarēt papildu pretestību. 

Divcīľas ātruma un ātrspēka attīstīšanai bieţāk izmanto vingrinājumus ar pretestību, ar 

apsmagojumiem, daţādus metienus un grūdienus, dinamiskās piepūles vingrinājumus, 

vingrinājumus ar gumijas amortizatoriem, daţādus lēcienus ar maksimālu piepūli. 

Ātruma bieţuma (tempa), kustības reakcijas un sitiena izpildes ātruma attīstīšanai 

bieţāk pielieto atkārtojuma treniľu metodi. 

 

1.3. Sitienu biomehānika 

1.3.1. Fizisko vingrinājumu biomehānikas priekšmets 

 

Literatūrā ir daţādi biomehānikas jēdziena skaidrojumi, bet visi no tiem runā par to, ka 

„biomehānika” ir mehānikas sadaļa, kas savukārt ir fizikas sadaļa, kura pēta dzīvo organismu 

mehāniskās kustības un to likumsakarības. 

Biomehānika ir zinātne, kas pēta dzīvo objektu mehānisko kustību likumsakarības 

(Сотский, 2005). 

Biomehānika ir zinātne, kas pēta bioloģisko sistēmu mehāniskās īpašības un mehāniskās 

parādības dzīvības procesu norisēs (Lanka, 1995). 

Biomehānika ir zinātne par cilvēka un dzīvnieku kustības iespējām un darbību (Уткин, 

1989). 

Pēc fizikas jēdzienu skaidrojumiem mehānika (grieķu: Μηχανική "mehaniké") ir fizikas 

nozare, kas pēta fizikālu ķermeľu stāvokli telpā un to ātrumus jebkurā laika momentā atkarībā no 

mijiedarbības spēkiem, kuri darbojas starp ķermeľiem, atbilstoši noteiktajiem sākuma 

stāvokļiem un ķermeľu ātrumiem. Klasisko mehāniku sauc arī par "Ľūtona mehāniku" pēc Īzaka 

Ľūtona un viľa kustības likumiem. 

Mehānika tiek iedalīta kinemātikā, dinamikā un statikā. 

Mehānikā atsevišķi aplūko gan cietu ķermeľu, gan arī šķidru un gāzveida vielu 

uzvedību. Šķidrumu un gāzu mehānika sevī ietver hidrostatiku, hidrodinamiku, pneimatiku, 

aerodinamiku un citas nozares. 

Kinemātika – mehānikas nodaļa, kas pēta kustību, nemeklējot cēloľus, kuri to izraisa. 

Mehānika ir nozare, kas pēta ķermeľu kustību atkarībā no spēku iedarbības uz tiem. 

Tehniskie paľēmieni atšķiras pēc kustības uzdevumiem un raksturojumiem: 

kinemātiskiem, dinamiskiem un ritmiskiem (Бальсевич, 1974). 
Tehnikas kinemātiskie raksturojumi parādās telpā un laikā. Pie tiem pieder telpas, laika 

un telpas un laika raksturojumi. Pie telpas raksturojumiem pieder sportista ķermeľa un ķermeľa 

posmu stāvoklis, pārvietošanās telpā un ķermeľa posmu trajektorija. Pie laika raksturojumiem 

pieder paľēmienu un ķermeľa posmu daļu izpildes ilgums. Pie telpas un laika raksturojumiem 

pieder paľēmienu izpildes ātrums un paātrinājums. 

Tehnikas dinamiskie raksturojumi parādās sportista ķermeľa posmu, sportista ķermeľa 

savstarpējā iedarbībā ar vidi, pretinieku un rīkiem. Spēka pamatraksturojumi ir spēka lielums, 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Grie%C4%B7u_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Fizik%C4%81ls_%C4%B7ermenis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Telpa
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80trums
http://lv.wikipedia.org/wiki/Laiks
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%93ks
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%AAzaks_%C5%85%C5%ABtons
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%AAzaks_%C5%85%C5%ABtons
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kinem%C4%81tika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dinamika
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Statika&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Meh%C4%81nika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Meh%C4%81nika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kust%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%93ks
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spēka moments, spēka vektors, spēka impulss. Pie sportista tehnikas inerces raksturojumiem 

pieder masa, inerces moments. 

Tehnikas ritmiskie raksturojumi parādās ritmā – kustību piepūles racionālā akcentētā 

sadalījumā, darbības laikā un telpā. Sportista darbības ritmu ir pieľemts apskatīt integrālā 

parametra veidā, kurš raksturo sportista sporta tehniskās meistarības līmeni. 

Tādējādi ķermeľa posmu kinemātiskās, dinamiskās un ritmiskās kustību struktūras 

kopums, kuras ir nepieciešamas kustību uzdevuma risināšanai ar noteikto paľēmienu (muskuļu 

spēka parādīšanas nepieciešamā secība, kustības sastāva nepieciešamība, kustības saskaľotība 

laikā un telpā), veido tehnikas pamatu (Калмыков, 2009). 

V.Utkins izvirza šādus kustību darbības analīzes (biomehāniskās analīzes) posmus: 

1. Ārējā kustību darbības izskata izpēte. Sākumā noskaidro, no kādām kustību 

darbībām tās sastāv un kādā secībā seko viena aiz viena. Jāievēro, ka iepriekšējo vingrinājumu 

ilgums un intensitāte ietekmē nākamo vingrinājumu izpildi. Pētot kustību darbības ārējo izskatu, 

noskaidro kinemātiskus rādītājus. Īpaši svarīgi zināt katras kustības daļas (fāzes) ilgumu. Tas ir 

pirmais, uz ko vērš uzmanību sporta tehnikas un taktikas analīzē. 

2. Cēloľu noskaidrošana, kuri izraisa un maina kustību. Tie nav pieejami vizuālai 

kontrolei un to analīzei ir nepieciešams reģistrēt dinamiskus raksturojumus. Svarīgāka nozīme ir 

spēka lielumiem, kuri iedarbojas uz cilvēku no ārpuses un kurus veido muskuļi. 

3. Darba muskuļu topogrāfijas noteikšana. Šajā posmā tiek noteikts, kādi muskuļi un 

kā piedalās noteikta vingrinājuma izpildē. Zinot, kādi muskuļi pārsvarā nodrošina kustību 

darbību, kurai gatavo sevi cilvēks, no daudziem fiziskajiem vingrinājumiem var atlasīt tieši tos, 

kuri sekmē atbilstošu muskuļu attīstīšanu (Уткин, 1989). 

 

O.N. Nazarenko savā pētījumā izmantoja sacensību cīľas videomateriālu analīzi, ar 

kuru palīdzību tika noteikta sitienu ar kāju kustības biomehānika. Galvenais pētījuma uzdevums 

bija noteikt kustīgo ķermeľa daļu kinemātisko posmu pārvietošanas biomehāniskās 

likumsakarības. Sportista ķermeľa kustības kinemātikas noteikšanai tika ľemti vērā kustības 

biomehānisko posmu masas centra raksturojumi. 

Pēc biomehānisko posmu centra masu vietas rezultātu saľemšanas tika noteikta 

ekstremitātes kopējā masas centra kustības trajektorija tās pārvietošanas plaknē (Назаренко, 

2005). 

 

1.3.2. Sitiena mehānika un kinemātika 

 

Sitiens mehānikā ir īstermiľa iedarbība starp ķermeľiem, kuru rezultātā mainās to 

ātrums. Ietekmes spēks saskaľā ar Ľūtona likumu ir atkarīgs no ķermeľa masas un tā 

paātrinājuma:  

F = ma,  

kur F – spēks, m – masa, a – paātrinājums (Choi, Theory of Power, 1983).  

Ķermeľu mijiedarbība ilgst ļoti īsu laiku – no sekundes desmit tūkstošdaļas (elastīga 

sadursme) līdz desmitdaļai (neelastīga sadursme). Ietekmes sākumā trieciena spēks sasniedz 

maksimālo lielumu un pēc tam nokrītas līdz nullei. Maksimālā vērtība var būt ļoti liela 

(Донской, 1995). 

Sitienu mehānisko parādību secība ir šāda: sākumā notiek ķermeľu deformācija, līdz ar 

to kinētiskā enerģija pāriet elastīgas deformācijas potenciālajā enerģijā. Tad potenciālā enerģija 

tiek pārvērsta atpakaļ kinētiskajā enerģijā atkarībā no tā, cik liela potenciālās enerģijas daļa 

pāriet kinētiskajā, un cik ir zaudēts. 
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Izšķir trīs dažādus sitiena veidus:  

1. Pilnīgi elastīgs sitiens – visa mehāniskā enerģija saglabāta. Šis ir ideāls sadursmes 

modelis, bet daţādos gadījumos, piemēram, biljardā sitiens ir tuvs absolūtam elastīgam sitienam. 

2. Absolūti neelastīgs trieciens – deformācijas enerģija pilnībā pārvēršas siltumā. 

Piemērs: piezemēšanās lēcienos un nokāpšanas, plastilīna bumbiľas metienos sienā. Ķermeľu 

sitiena ātrums, mijiedarbojoties pēc sitiena ir vienāds (ķermeľi salīp kopā).  

3. Daļēji neelastīga ietekme – elastīgā deformācijas enerģijas daļa pāriet kustības 

kinētiskajā enerģijā.  

 

Autori, kuri pētīja tekvondo WTF sitienu ar kāju ātrumu atkarībā no izpildes veida, 

fiksēja maksimālo ātrumu kājas distālajam posmam priekšējām lokveida sitienam ar kāju (Dollio 

čagi) 13,9 ± 0,72 m/s (Kim, 2006). Tad mazāko ātrumu parādīja priekšējais taisnais un 

aizmugurējais sitieni ar kāju – 10-11 s/m. Sānu taisnajam sitienam ar kāju pēc rezultātiem ir 

vismazākais sitienu izpildes ātrums – 8,55 ± 0,53 ms. 

Pēc Y.-K. Kim pētījumu datiem sitiena izpildes laiks ilgst vidēji 0,23 s (Kim, 2006). 

 

 
 

17.att. Priekšējā lokveida sitiena ar kāju Dollio čagi pamatposmu lineārais ātrums  

(Kim, 2004) 

 

17.attēlā ir redzams, ka tekvondo WTF augstas klases sportistam gūţas locītavas 

maksimālais ātrums ir 11,2±1,3 m/s, kuru sasniedza sitiena 23,2 sekundē, potītes locītavas 

maksimālais ātrums ir 19,6 m/s, kuru sasniedza sitiena 11,4 sekundē, bet pirkstgalam ir 29,3 m/s 

– sitiena 19,8 sekundē (Kim, 2004). Saskaľā ar sacensību noteikumiem un mehānikas likumiem 

sitiens jāizpilda ar pēdas paceli, kas nodrošina lielu kontakta vietu ar pretinieku un sitiena spēku. 

Tā kā pēdas pacele atrodas paralēli potītes locītavai, tad par sitiena kājas distālā posma ātrumu 

jāskaita potītes locītavas ātrums. 

Sitienu darbības fāzes 

Pētījumos, kuros analizē tekvondo sitienu ar kāju kinemātisko struktūru, min, ka 

priekšējais lokveida sitiens ar kāju (Dollio čagi) sastāv no ceļu fleksijas un ekstenzijas kopā ar 

gurnu fleksiju, vienlaicīgi rotējot augšstilbu ar gūţas locītavas abdukciju (Kim, 2004). 

J.N. Pearsons savā pētījumā analizē priekšējo lokveida sitienu ar kāju pēc kinemātiskās 

un anatomiskās struktūras (Pearson, 1997). Viľš raksta, ka sitiens ar kāju ir sareţģīts tehniskais 

paľēmiens, kurš sākas ar kājas lokveida pacelšanu uz priekšu uz iekšu ar saliektu kāju ceļa 

locītavā. Tad celis iztaisnojas kāju griešanas kustībā līdz kontaktam ar mērķi ar pēdas augšējo 

daļu. 
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Katra sitiena izpildei ir svarīgi izvēlēties optimālo cīľas stāvokli (stāju): abas kāju pēdas 

pieskaras grīdai, kāju pirkstgali virzīti uz priekšu un pagriezti pa 22 grādiem sānis pret sitiena 

virziena. Pēdas atrodas apmēram 1,5 plecu platuma attālumā, kājas nedaudz saliektas ceļa 

locītavās. Rokas saliektas plecos aptuveni par 45 grādiem, elkoľi – par 60 grādiem, pirksti – 

saliekti dūrēs, kuras virzītas uz priekšu. 

Izpildot priekšējo lokveida sitienu ar kāju, J.N. Pearsons izšķir četras fāzes – 

sagatavošanās, sitiena darbības, kontakta ar mērķi un atgriešanās fāzes. Sitiens ar aizmugurē 

izvirzītu kāju sākas ar sagatavošanas fāzi: ķermeľa rotācija priekšā izvirzītas kājas virzienā, 

augšstilba fleksija un abdukcija, apakšstilba fleksija līdz minimālam leľķim ceļa locītavā pret 

augšstilbu, vienlaikus notiek pēdas plantārā fleksija un ķermeľa augšdaļas laterālā fleksija prom 

no sitiena kājas. 

Tad sportists ir gatavs uzsākt sitiena darbības fāzi: augšstilbs turpina fleksiju un 

abdukciju, bet apakšstilbs sāk ekstenziju aptuveni līdz 180 grādiem ceļa locītavā, atbalsta kāja 

izpilda pēdas laterālo rotāciju (griešanu) līdz 90-120 grādiem, ķermeľa augšēja daļa turpina 

izpildīt laterālo fleksiju. 

Pēc kontakta ar mērķi sitiens turpinās ar atgriešanās fāzi: kāja saliecas ceļa locītavā un 

atgrieţas pretējā sitienu darbības kārtībā ar augšstilba ekstenziju un pēdas dorsifleksiju (Pearson, 

1997). 

Sitiena galvenais mērķis ir izpildīt paľēmienu ar optimālo ātrumu un precizitāti, lai 

trāpītu pretiniekam atļautajā zonā un neļautu viľam izpildīt pretsitienu (Hamilton, 2002). 

Viens no faktoriem, kas ietekmē sitiena optimālā ātruma attīstīšanu ir inerces moments 

„I” (ķermeľa pretestība kustības stāvokļa izmaiľām), kurš ir atkarīgs no sitiena ķermeľa masas 

„m” un attāluma no rotācijas ass kvadrātā „r” – I = mr
2 

(Hall, 1999). 

Sitiena tehniku raksturo arī neliels leľķis ceļa locītavā pret augšstilbu sagatavošanas 

fāzē, kurš samazina apakšstilba un pēdas rotācijas rādiusu „k” – I = mk
2
 (Hall, 1999). 

Analizējot sitienu kinemātisku struktūru tenisā, L.C. Zaiceva sadalīja 5 fāzēs: atvēziens, 

ieskrējiens, sitiens, bremzēšana, noslēgums (Зайцева, 1998). Katrai no fāzēm ir savs uzdevums 

efektīvai un rezultatīvai darbības veikšanai. Tika noteikts, ka muskuļu ieslēgšana darbā ir 

pakāpeniska. Muskuļu aktivitāte sākas no kājām un turpinās uz augšu – rumpja muskuļiem, tad 

augšējo ekstremitāšu muskuļiem, plecu un sitiena roku. Pateicoties impulsa momenta nodošanai 

no apakšējā posma uz augšējo, notiek distālā posma ātruma palielināšana līdz maksimālai. 

Priekšējā taisnā sitiena ar kāju Ap čagi salīdzinošā biomehāniskā analīze parādīja, ka 

pēdas sitiena punkta trajektorija iesācējiem un sitiena modeli (augstas klases tekvondistiem ITF) 

ir gandrīz līdzīga (atšķirības nav ticamas α > 0,05) (sk. 18.att.), bet sitiena kājas ceļa locītavas 

trajektorijai ir būtiskas atšķirības (sk. 19.att.), jo īpaši, sitiena izpildes fāzē. Iesācējiem celis šajā 

fāzē tupina pārvietoties uz augšu, bet modelī celis sitiena izpildes fāzē sāk pārvietoties mērķa 

virzienā (Романенко, 2008). 

  
H – augstums, L – garums 

18.att. Pēdas sitiena punkta trajektorija 

(Романенко, 2008) 

19.att. Sitiena kājas ceļa locītavas 

trajektorija (Романенко, 2008) 
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V. Romaľenko atzīmē, ka sitiena sagatavošanas fāze optimālajā izpildījumā ilgst 

75%no sitiena kopējā laika. Pārāk īsa sitiena sagatavošanas fāze liecina par pāragru sitiena kājas 

iztaisnošanu ceļa locītavā, kas ietekmē sitiena izpildes precizitāti (sk. 20.att.). 

 

 
 

20.att. Sitiena ar kāju fāžu ilgums (Романенко, 2007a) 

 

Priekšējā taisnā sitiena ar kāju Ap čagi pēdas sitiena punkta ātruma un paātrinājuma 

salīdzinājums pierādīja, ka iesācējiem notiek diezgan lieli pētāmo rādītāju kritumi (sk. 21.att.). 

Tas raksturojams ar muskuļu darba nesaskaľu, kuri piedalās tehniskā paľēmiena izpildē, un to 

attīstības līmeni. Izpildot Ap čagi sitienu, sagatavošanas fāzes sākumā darbs notiek ar augšstilba 

muskuļu-saliecēju spēku. Sitiena sagatavošanas fāzes beigās un sitiena izpildes fāzes sākumā 

darbā ieslēdzas vēdera taisnais muskulis un vēdera ārējie slīpie muskuļi, sitiena izpildes fāzes 

beigās piedalās augšstilba un apakšstilba iztaisnotājmuskuļi.
 

 

 
 

21.att. Pēdas sitiena punkta ātrums, m/s (Романенко, 2009) 

 

Sitiena kājas distālā posma maksimālais ātrums ar augstas klases tekvondistiem 

(modeli) ir 10,3±1,4 m/s. 
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22.att. Pēdas sitiena punkta paātrinājums, m/s

2 
(Романенко, 2008) 

 

Tekvondistu iesācēju sitiena ar kāju tehnikas biomehāniskā analīze parādīja, ka 

nozīmīgākās atšķirības no modeļa ir nepietiekama sitiena kājas saliekšana sitiena sagatavošanas 

fāzē un pēdas un ceļa trajektorijas neievērošana sitienu izpildes fāzē (Романенко, 2007b; 

Романенко, 2008). 

Viens no tekvondo sitienu ar kāju uzbrukuma pamatpaľēmieniem ir priekšējais lokveida 

sitiens ar kāju Dollio čagi, kurš sastāv no fleksijas un ekstenzijas kustībām ceļa locītavā ar 

saliekšanu gūţas locītavā, vienlaicīgi ar augšstilba fleksiju un abdukciju gūţas locītavā (Kim, 

2004). J.K. Kim ar autoru grupu izveidoja sitienu ar kāju modeli no četrām ķermeľa daļām 

(GRRG [galva, rokas, rumpis un gurni], augšstilbs, apakšstilbs un pēda) un iekļāva sešās brīvības 

pakāpēs (no Ѳ1 līdz Ѳ6) (sk. 23.att.). 

 
 

23.att. Sitiena kājas sagitālās un frontālās plaknes modelis un sistēmas koordinātes (Kim, 

2004) 
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Ѳ1 ir rotācijas kustība apkārt p3 (rumpja laterālā novirze), Ѳ2 ir rotācija apkārt p2 

(rumpja rotācija pa labi un pa kreisi), Ѳ3 ir rotācija apkārt t3 (gūţas ab-/addukcija), Ѳ4 ir rotācija 

apkārt t1 (fleksija/ekstenzija gūţas locītavā), Ѳ5 ir rotācija apkārt s1 (fleksija/ekstenzija ceļa 

locītavā), Ѳ6 ir rotācija apkārt f1 (plantārā/dorsālā fleksija potītes locītavā) (Kim, 2004). 

 

Tehnikas un ātruma mērīšanas un analīzes metodes 

Šobrīd automatizētas mērīšanas sistēmas ļauj modelēt sportista darbības, ar kuru 

palīdzību sportisti var maksimāli noteikt savu attīstības līmeni un dinamiku. 

Jaunas mūsdienu mērīšanas sistēmas ir nepieciešamas treniľu efektivitātes objektīvai 

noteikšanai (Chiu, 2007). Speciālās zinātniski-metodiskās literatūras analīze apliecina to, ka 

mūsdienu sportā viena no sportistu kustību darbības reģistrācijas un analīzes perspektīvākajām 

metodēm ir optiski-elektroniskā metode. Šī metode ļauj veikt biomehānisko videoanalīzi. 

Šobrīd videoanalīzes sistēmas piedāvā daudzi ārzemju raţotāji: „Peak Performance 

Inc.” (Itālija), „Savvy Knowledge Systems Corp.” (Kanāda), Vicon-370”, „Oxford Metric”, 

„Qualisys” (Lielbritānija), „Simi” (Vācija), „Dartfish” (Šveice), „Zenit-2000 (Krievija) 

(Кашуба, 2005). Literatūrā arī parādās tādi raţotāji, kā „Kwon3D XP” (Dienvidkoreja), 

„Contemplas” (Vācija). 

Kā parādā prakse, biomehāniskā videoanalīze notiek ar videofilmēšanas kameru 

(standartu, ar frekvenci 25 vai 30 kadri sekundē, vai specializētu, ar frekvenci no 100 līdz 

1 000000 kadri sekundē) un iegūto datu apstrādi ar programmas nodrošinājumu. 

Pēc datu apstrādes programmas raksturojumiem analīzes sistēmas dalās uz sistēmām, 

kuri nodrošina kustību darbības kvantitātes parametru saľemšanu, un sistēmas, kuras ļauj veikt 

kvalitātes un vizuālo video analīzi. Daudzas sistēmas izmanto datu apstrādi manuāli vai 

automātiski, ar kuru palīdzību var identificēt gaismas atstarotājus, kuri novietoti uz objekta 

ķermeľa dalām (Кашуба, 2005). Līdz ar to var noteikt lineārus un leľķiskus pārvietošanas un 

laika-telpas raksturojumus (ķermeľa posmu trajektoriju, pārvietošanas koordinātes, ātrumu, 

paātrinājumu, leľķi ceļu locītavās u.c.). 

Lai saľemtu informāciju no videofilmēšanas analīzes, nepieciešams lietot vismaz divas 

videokameras, bet maksimālais kameru skaits ir 16 (Arshi, 2004; Falco, 2009; Hall, 2006; 

Pearson, 1997). 

Tādā veidā, viens no sporta sagatavošanas efektivitātes parametriem ir optiski-

elektronisko metoţu izmantošana, uz kurām pamatojas automatizētas biomehāniskās 

videoanalīzes sistēmu darbs. 

 

Kopsavilkums 

Biomehānika ir fizikas sadaļa, kas savukārt ir mehānikas sadaļa, kura pēta dzīvo 

organismu mehāniskās kustības un to likumsakarības. 

Tehnikas kinemātiskie raksturojumi parādās telpā un laikā. Tehnikas dinamiskie 

raksturojumi parādās sportista ķermeľa posmu, sportista ķermeľa ar vidi, ar pretinieku, ar rīkiem 

savstarpējā iedarbībā. 

Sitiens mehānikā ir īstermiľa iedarbība starp ķermeľiem, kuru rezultātā mainās to 

ātrums. 

Autori, kuri pētīja tekvondo augstas klases sportistu sitienu ar kāju ātrumu atkarībā no 

izpildes veida, fiksēja priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) potītes locītavas maksimālo 

ātrumu 13,9 ± 0,72 m/s (Kim, 2006). Tad mazāko ātrumu parādīja priekšējais taisnais un 

aizmugurējais sitieni ar kāju – 10-11 s/m. Sānu taisnajam sitienam ar kāju pēc rezultātiem ir 

vismazākais sitienu izpildes ātrums – 8,55 ± 0,53 m/s. 

Sitiena izpildes laiks atkarībā no meistarības līmeľa un sitiena veida vidēji ilgst 0,23 s. 

Izpildot priekšējo lokveida sitienu ar kāju, izšķir četras fāzes – sagatavošanās, sitiena 

darbības, kontakta ar mērķi un atgriešanās fāzes. Sitiens ar aizmugurē izvirzītu kāju sākas ar 
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sitiena sagatavošanas fāzi: ķermeľa rotācija priekšā izvirzītas kājas virzienā, augšstilba fleksija 

un abdukcija, apakšstilba fleksija līdz minimālam leľķim ceļa locītavā pret augšstilbu, vienlaikus 

notiek pēdas plantārā fleksija un ķermeľa augšdaļas laterālā fleksija prom no sitiena kājas. Tad 

sportists ir gatavs uzsākt sitiena darbības fāzi: augšstilbs turpina fleksiju un abdukciju, bet 

apakšstilbs sāk ekstenziju aptuveni līdz 180 grādiem ceļa locītavā, atbalsta kāja izpilda pēdas 

laterālo rotāciju (griešanu) līdz 90-120 grādiem, ķermeľa augšējā daļa turpina izpildīt laterālo 

fleksiju. Pēc kontakta ar mērķi sitiens turpinās ar atgriešanās fāzi: kāja saliecas ceļa locītavā un 

atgrieţas sitienu darbības pretējā kārtībā ar augšstilba ekstenziju un pēdas dorsifleksiju.  

Sānu taisnā sitiena kinemātiskās struktūras analīze tika veikta esošajā promocijas darba 

pētījumā. 

 

1.4. Antropometriskie mērījumi divcīľas sporta veidos 

1.4.1. Antropometrijas jēdziens 

 

Antropometrija (grieķu val.: „anthropos” cilvēks + „metrein” mērīt) ir viena no 

antropoloģijas pētījumu pamatmetodēm, kas saistīta ar daţādu cilvēku auguma un ķermeľa 

proporciju mērījumiem (Мартиросов, 1982). 

Antropometrija ir cilvēka auguma un ķermeľa proporciju mērījumi (Jauja, 2003). 

To izmanto arī medicīnā, it īpaši, – jautājumos par cilvēku fizisko attīstību un 

konstitucionālajām īpatnībām. Antropometriskajos pētījumos nosaka ķermeľa garumu, masu, 

krūšu apkārtmēru, muskulatūras attīstību un zemādas tauku slāni, mēra galvaskausu 

(kraniometrija), locekļus, atsevišķus ķermeľa segmentus. Antropometrija ietver arī funkcionālus 

rādītājus – muskuļu spēku (dinamometrija), plaušu tilpumu (spirometrija). Antropometriskajos 

mērījumos stingri jāievēro instrukcijas par attiecīgās pazīmes noteikšanu. Mērījumus izdara ar 

speciāliem instrumentiem, orientējoties pēc noteiktiem, t.s. antropometriskiem punktiem, kas 

parasti ir kaulu izaugumi, izciļľi, pauguri un citas cauri mīkstajiem audiem iztaustāmas vietas. 

Ar antropometrijas palīdzību nosaka iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli, fizisko attīstību, 

ārējās vides, darba un citu faktoru ietekmi uz cilvēka attīstību.  

Pie pamatrādītājiem pieder ķermeľa garuma attiecība pret ķermeľa masu, pret 

krūškurvja apkārtmēru. Sevišķi svarīga nozīme antropometrijai ir pediatru praksē atsevišķu 

bērnu un pusaudţu vai arī veselu kolektīvu (bērnu namu, internātu) fiziskās, attīstības 

noteikšanā. Izstrādātas speciālās tabulas un diagrammas, kurās norādīts, kādam ķermeľa 

garumam, masai, krūšu apkārtmēram jābūt noteikta apvidus bērnam zināmā vecumā. 

Sistemātiski kontrolējot bērnu fizisko attīstību, tiek laikus konstatēti un novērsti apstākļi, kas 

rada novirzi no normas. Ar antropometrijas palīdzību nosaka arī derīgumu karadienestam, vienai 

vai otrai profesijai, sporta veidam. Antropometrijas datiem nozīme ir arī apavu, apģērbu, mēbeļu 

un citu sērijveidā izgatavojamo priekšmetu racionālā standartizācijā. Antropometriju lieto arī 

tiešu medicīnā personības noskaidrošanai. Antropometrija dod iespēju pēc galvaskausa vai kāda 

cita skeleta kaula vai tā daļas noteikt vecumu, dzimumu, rasi vai cilvēka individuālās īpatnības 

līdz pat portretiskai līdzībai. 

 

1.4.2. Antropometriskie mērījumi 

 
Precīzas mērīšanas pilnvērtīga apgūšana prasa labu sagatavotību un stingru noteiktās 

metodikas ievērošanu (Росс, 1998). 

Tradicionālajās antropometriskajās metodēs cilvēka ķermeľa mēru iegūšanai tiek 

izmantoti tādi instrumenti kā antropometrs, taustmērs, bīdmērs, mērlente. Šāda mēru iegūšana ir 

http://neslimo.lv/pme/?name=ANTROPOLO%CCIJA
http://neslimo.lv/pme/?name=M%C7RIS
http://neslimo.lv/pme/?name=MEDIC%CENA
http://neslimo.lv/pme/?name=MASA
http://neslimo.lv/pme/?name=MUSKULAT%DBRA
http://neslimo.lv/pme/?name=TAUKI
http://neslimo.lv/pme/?name=M%C7RIS
http://neslimo.lv/pme/?name=GALVASKAUSS
http://neslimo.lv/pme/?name=MUSKULAT%DBRA
http://neslimo.lv/pme/?name=PLAU%D0A
http://neslimo.lv/pme/?name=M%C7RIS
http://neslimo.lv/pme/?name=KAULS
http://neslimo.lv/pme/?name=MASA
http://neslimo.lv/pme/?name=KR%DB%D0KURVIS
http://neslimo.lv/pme/?name=MASA
http://neslimo.lv/pme/?name=SPORTS
http://neslimo.lv/pme/?name=APAVI
http://neslimo.lv/pme/?name=AP%CC%C7RBS
http://neslimo.lv/pme/?name=MEDIC%CENA
http://neslimo.lv/pme/?name=GALVASKAUSS
http://neslimo.lv/pme/?name=KAULS
http://neslimo.lv/pme/?name=INDES
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darbietilpīga, laikietilpīga un atkarīga no cilvēka faktora (profesionalitātes, precizitātes); iegūto 

mērījumu skaits ir ierobeţots.  

Precīzu ķermeľa antropometrisko punktu telpisko koordinātu iegūšanai mūsdienās 

izmanto tā saucamo kustības novērtēšanas („motion capture”) tehnoloģiju.  

Lai antropometrijā iegūtu objektīvus rezultātus, labi jāzina cilvēka anatomija, mērāmo 

punktu (kaulu izaugumu, pauguru, šķautľu) lokalizācija, ķermeľa daļas un apvidi. Precīzi 

mērījumi iegūstami vienīgi ar pārbaudītiem mērinstrumentiem, stingri ievērojot to lietošanas 

instrukcijas (Мартиросов, 1982). 

Tā kā ķermenis var ieľemt daţādus stāvokļus, antropometriskais apraksts vienmēr 

attiecas uz anatomisko stāvokli, tas ir, – stāvus stāvokļa, kad galva un acis tiek virzītās uz 

priekšu, rokas nolaistas sānis ar plaukstām uz priekšu, īkšķi virzīti sānis, bet pārējie – taisni uz 

leju, kājas kopā ar pirkstiem – taisni uz priekšu (sk. 24.att.). 

 

 
24.att. Cilvēka pamatplaknes un asis (Росс, 1998) 

 

Trīs pamatplaknes sportista aprakstā parādītas 24.attēlā: 

1. Sagitālā (daţādos avotos arī priekšējā-aizmugurējā) plakne „iet” paralēli vertikālajai 

asij, kura dala ķermeni labajā un kreisajā daļā (anterior posterior virzienā); 

2.  Frontālā (koronārā) plakne tiek vilkta perpendikulāri sagitālajai, dalot ķermeni 

priekšējā un aizmugurējā daļā. Uz priekšpusi no frontālās plaknes virziens tiek 

saukts par priekšējo virzienu (anterior) vai centrālo virzienu (ventrālais). Virzienu 

uz mugurpusi sauc par mugurpuses virzienu (posterior vai dorsalis); 

3. Horizontālā plakne dala ķermeni daļās, kas novietotas cita virs citas 

(Белобородова, 1995; Мартиросов, 1982). 

Gareniskos izmērus nosaka ar antropometru ar precizitāti līdz 1 mm. Tāda pati pre-

cizitāte vēlama, mērot sagitālos un frontālos šķērsizmērus ar iegurľa mēru vai bīdmēru (sk. 

25.att.). Apkārtmēru noteikšanai lieto mērlenti. Ieteicama metāla mērlente, kura nestiepjas. 

Mērījumu precizitāte atkarīga no iedaļu lieluma – 1 mm vai 0,5 cm.  

Ķermeľa masu nosaka ar medicīnisko svaru palīdzību, sverot ar precizitāti līdz 50 g. 
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25.att. Iegurľa mērs (a) un bīdmērs (b) (Мартиросов, 2006) 

 

Kalipera testēšanai izmanto 900 g smagu atsvaru, kuru piekar tai kalipera kājiľai, kas 

pārvieto atsperi. Tad starp kalipera kājiľām iespieţ nelielu priekšmetu ar gludām skaldnēm un ar 

regulēšanas skrūves palīdzību noslogoto kalipera kājiľu „iestāda” pret turēšanas atzīmi 

(Мартиросов, 2006). 

 

Apkārtmēru noteikšana 

Apkārtmērus (perimetrus) mēra horizontālā plaknē, pārbaudāmajam atrodoties 

standartpozā. Mērlentei cieši jāpieguļ mērījamajai ķermeľa daļai, taču nav tajā jāiespieţas. 

Galvas apkārtmēra noteikšanai mērlenti novieto mugurpusē, uz pakauša visvairāk 

izvirzītās daļas, priekšpusē – uz pieres starp uzacīm, punktā, kas visvairāk izvirzīts uz priekšu 

(sk. 26.a att.). 

Kakla apkārtmēru mēra zem vairogskrimšļa. 

Krūšu apkārtmēra noteikšanai mugurpusē mērlenti liek zem lāpstiľu apakšējiem leľ-

ķiem, bet priekšpusē – vīriešiem un bērniem krūtsgalu līmenī, sievietēm – pa krūts dziedzeru 

augšējo malu. Krūšu apkārtmēru mēra trīs stāvokļos – brīvi elpojot, dziļā ieelpā un dziļā izelpā 

(sk. 26.c att.). 

Vēdera apkārtmēru nosaka, brīvi elpojot. 

Vidukļa apkārtmēra noteikšanai mērlenti apliek ap vidukļa tievāko vietu, t. i. – 5-6 cm 

virs zarnkaula šķautnes. 

Gurnu apkārtmēru mēra gūţu visplatākajā vietā. 

Augšstilba un apakšstilba apkārtmēra noteikšanai kājas novieto plecu platumā tā, lai 

ķermeľa masa vienmērīgi sadalītos uz abām kājām. Augšstilba mugurpusē lenti liek tieši zem 

sēţas krokas. Jāraugās, lai augšstilba muskuļi nebūtu sasprindzināti. Apakšstilbu mēra ikru 

muskuļa visresnākajā vietā. 

Augšdelma apkārtmēru nosaka divos stāvokļos – ar sasprindzinātiem un atslābinātiem 

muskuļiem. Pārbaudāmais saliec roku elkonī, sasprindzina muskuļus un dūrē savilktu plaukstu 

maksimāli tuvina plecam. Mērlenti apliek ap augšdelma resnāko vietu bicepsa apvidū un fiksē 

pirmo mērījumu. Tad, nenoľemot mērlenti, pārbaudāmais atbrīvo muskuļus un nolaiţ roku uz 

leju. Šādā stāvoklī tajā pašā vietā izdara otru mērījumu (sk. 26.b att.). Apakšdelma apkārtmēru 

mēra apakšdelma resnākajā vietā. 
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a – galvas, b – augšdelma, c – krūšu, d – apakšstilba, e – augšstilba apkārtmērs 

 

26.att. Apkārtmēru mērīšana (Дубровский, 1998) 

 

Ķermeľa masas indekss (ĶMI) ir zinātniski pamatots rādītājs, kas pamatojas uz 

attiecību starp ķermeľa svaru un garumu.  

 

              svars (kg) 

ĶMI  =  

                garums (cm) x garums (cm) 

 

Ķermeľa masas indekss ir matemātiski aprēķināts, dalot cilvēka svaru kilogramos ar 

cilvēka garuma rādītāja (cm) kvadrātu (Дубровский, 1998). 
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1.4.3. Antropometriskie pētījumi divcīņas sporta veidos 

 

Antropometrijai divcīľas sporta veidos ir īpaša nozīme. Ne velti katram divcīľas sporta 

veidam ir savas svara kategorijas. Piemēram, tekvondo WTF olimpiskajā sporta veidā ir tikai 

četras svara kategorijas vīriešiem (-58 kg, -68 kg, -80 kg un +80 kg) un sievietēm (-49 kg, -57 

kg, -67 kg un +67 kg), kurās svara diapazons ir 10-12 kg. Boksā, kur ievērojama nozīme ir 

svaram, lai nokautētu pretinieku ar sitienu ar roku ir 11 svara kategorijas. 

Pētījumu lielākā daļa par divcīľas antropometriskajiem parametriem ir vērsta uz 

sportistu muskuļu un tauku svara attiecību pret augumu. 

Chang W.-G. pētīja Taivānas 18,8-20,4 gadu vecu tekvondo sportistu roku un kāju 

tauku un muskuļu attiecības. Austas klases sportistiem tauku daudzums ķermenī ir 10,78%, bet 

amatieriem – par 5% liekās. Muskuļu daudzums abām grupām ir statistiski ticams – 44,53 un 

44,78%. Tika noteikts, ka augstas klases sportistiem nav ticamas atšķirības atsevišķām ķermeľa 

daļām ar amatieriem, kas ir saistīts ar sadalījumu svara kategorijās (Chang, 2007). 

Pētījumos boksā un kikboksā tika analizēti 10-17 gadu vecu sportistu ķermeľa augums 

un svars, kā arī krūšu apkārtmērs, Ketlē un Rorera indeksi (Николаев, 2005). Kikbokseriem 

auguma rādītāji ir vidēji par 3 cm lielāki nekā bokseriem. Statistiski ticama atšķirība ir tikai 13 

gadu vecumā, bet svara attiecības nav statistiski ticamas (sk. 8.tab.).  

 

8.tabula  

Auguma un svara salīdzinošo rādītāju dinamika 

 

Vecums 
Augums, cm 

α 
Svars, kg 

α 
Kikbokss Bokss Kikbokss Bokss 

12 gadi 153,6 + 2,5 150,7 + 1,0 - 38,2 + 3,0 37,5 + 1,1 - 

13 gadi 159,3 + 2,2 154,1 + 1,2 α<0,05 44,5 + 2,4 40,8 + 1,1 - 

14 gadi 164,1 + 1,5 165,9 + 2,2 - 47,8 + 1,5 50,4 + 1,9 - 

 

Daţādi pētījumi tika veikti ar mērķi noskaidrot sporta kvalifikācijas un svara kategoriju 

atkarību no sportistu fiziskās sagatavotības un antropometriskām īpatnībām. V.F. Pilipko ar 

zinātniekiem noteica, ka starp sportista sporta kvalifikāciju un sporta sagatavotības līmeni ir tieša 

sakarība. Rādītāju lielākajā daļā tiek novērota pieauguma dinamika, palielinoties sporta 

kvalifikācijai. Pieauguma dinamika arī ir, palielinoties personīgajam svaram, izľemot smagās 

svara kategorijas (-86 kg, -91 kg un +91 kg). Viľiem daţi fiziskās sagatavotības rezultāti pat 

samazinājās. Analizējot sportistu morfoloģiskus rādītājus ir novērots visu parametru pieaugums 

vidēji par 1,88% (Пилипко, 2006). 

V.S. Muntjans savā pētījumā par tuvcīľas augstas klases sportistu individualizācijas 

procesa sagatavotību analizēja tehnisko darbību pielietošanu sacensību cīľās atkarībā no 

sportistu individuālajām antropometriskajām īpatnībām. Autors mēģināja optimizēt mācību 

treniľu  procesu atbilstoši sportistu meistarības līmenim, svaram, augumam, svara-auguma 

indeksam (g/cm), roku un kāju garumam, sitienu ar kāju un roku un metienu izpildes 

daudzumam un rezultativitātei (Мунтян, 2006a). Tika noteikts, ka uzbrukuma, aizsardzības un 

pretuzbrukuma darbību izpildes efektivitāte ir atkarīga no paľēmienu izpildes biomehāniskās 

struktūras un no sportistu antropometriskajām īpatnībām. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, 

tika sastādīta treniľu programma, kuras mērķis ir novērst tehniskās un fiziskās sagatavotības 

nepilnības. 

J.B. Ľikiforovs un daudzi citi autori atzīmē, ka divcīľas sporta veidos sacensību 

individuālais modelis ir atkarīgs no sportista cīľas manieres, kura ir savstarpēji saistīta ar svara 

kategoriju, kurā piedalās sportists (Никифоров, 1987). 



 50 

Mūsdienu zinātnē vairāki pētnieki pēta augstas klases sagatavotību un mācību treniľu  

procesus kā etalonus vai modeļus turpmākai jauno sportistu sagatavošanai. Heller J. ar līdzautoru 

grupu sastādīja tekvondo ITF melnās jostas pakāpes sportistu fizioloģisko profilu, kurā ietilpst 

fizioloģiskie un kinantropometriskie parametri. Pēc rezultātiem tika noteikts, ka tekvondo 

melnās jostas līmeľa īpašniekiem ir zems tauku daudzums (8,2%), virs vidēja muskuļu spēks un 

aerobā jauda (Heller, 1998).  

Analizējot pētījumus par antropometrijas problēmām divcīľas sporta veidos, 

sastapāmies ar rakstiem, kuros notika diskusijas par somatotipa un ķermeľa kompozīcijas 

savstarpējo sakarību ar sporta rezultātu (Chan, 2003; Fritzsche, 2008). 

Ľemot vērā, no vienas puses, nepieciešamo fizisko īpašību daudzveidību sportista 

efektīvai darbībai, kuras minētas situācijas sporta veidu (divcīľas) literatūrā, bet no otras puses, 

tekvondistu darbības specifiskuma prasības, pie sportista augstas sagatavotības pieder šādi 

antropometriskie dati: augums, ķermeľa daļu garums, masu centru sadalījums ķermeľa daļās, 

kopējā masas ķermeľa novietojums (tās īpatnības prasa korekcijas veikšanu cīľas paľēmienu 

biomehaniskajā struktūrā); lokanība – nodrošina kustības lielu amplitūdu, kas ļauj palielināt 

uzbrukuma un aizsardzības darbību biomehāniskus parametrus, novērst pretinieka uzbrukuma 

darbības un aizsardzību (Шулика, 2007). 

Sitienu ar kāju biomehāniskā rezultātu analīze atkarībā no antropometriskajiem 

rādītājiem rāda, ka kāju inerces moments statistiski atšķirīgs atkarībā no tās posmu garuma un 

masas (Мунтян, 2006b). Labākais ātrums tika noteikts sportistiem ar mazāko ķermeľa svaru (63 

kg) nekā ar lielāko (85 kg), kur augšstilba garums ir lielāks. Ar to ir noteikta kājas garuma un 

masas ietekme uz sitiena ar kāju izpildes inerces mirkli. 

 

Kopsavilkums 

Antropometrija ir cilvēka auguma un ķermeľa proporciju mērījumi. 

Gareniskos izmērus nosaka ar antropometru ar precizitāti līdz 1 mm. Tāda pati pre-

cizitāte vēlama, mērot sagitālos un frontālos šķērsizmērus ar iegurľa mēru vai bīdmēru. Ķermeľa 

masu nosaka ar medicīnisko svaru palīdzību, sverot ar precizitāti līdz 50 g. Apkārtmērus 

(perimetrus) mēra horizontālā plaknē, pārbaudāmajam atrodoties standartpozā. Mērlentei cieši 

jāpieguļ mērāmai ķermeľa daļai, taču nav tajā jāiespieţas. 

Antropometrijai divcīľas sporta veidos ir īpaša nozīme. Katram sporta veidam atkarībā 

no cīľas noteikumiem un sacensību uzdevuma ir savas svara kategorijas. 

Pētījumu lielākā daļa par divcīľas antropometriskajiem parametriem ir vērsta uz 

sportistu muskuļu un tauku svara attiecības mērījumiem pret augumu. 

Mūsdienu zinātnē vairāki pētnieki pēta augstas klases sportistu sagatavotību un mācību 

treniľu  procesus kā etalonus vai modeļus turpmākai jauno sportistu sagatavošanai. 

Pie sportista augstas sagatavotības pieder šādi antropometriskie dati: augums, ķermeľa 

daļu garums, masu centru sadalījums ķermeľa daļās, ķermeľa kopējās masas novietojums (tās 

īpatnības prasa korekcijas veikšanu cīľas paľēmienu biomehāniskajā struktūrā). 

 

1.5. 12-14 gadu vecu sportistu sagatavotības plānošanas un kontroles 

nosacījumi 

 

Skolas vecuma bērnu audzināšanā sportam ir viena no svarīgākajām lomām. Sports 

efektīvi stimulē pozitīvas funkcionālas un morfoloģiskas izmaiľas augošā organismā, vairāk 

ietekmē motoro spēju attīstīšanu. Var pilnīgi pamatoti spriest par to, ka sports labvēlīgi sekmē 

bērnu un pusaudţu psihisko attīstību. Pusaudţiem raksturīga strauji attīstoša pašapziľa, tieksme 

audzināt sevī vērtīgas personības īpašības (gribas, tikumiskās, fiziskās). Un tieši sportā skolas 

vecuma bērni atrod efektīvu līdzekļi šo īpašību attīstīšanai. 
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Sporta nodarbību procesā ar skolas vecuma bērniem sekmīgi tiek risināti šādi uzdevumi: 

veselības nostiprināšana, daudzpusīga un harmoniska attīstība, fizisko īpašību attīstīšana un 

kustību prasmju un iemaľu veidošana, kuras ir nepieciešamas ikdienas apstākļos; zināšanu 

iegūšana, kuras dod iespēju sekmīgi pielietot sporta līdzekļus darbā un ikdienā; izlases komandu 

sporta rezervju sagatavošana (Никитушкин, 2010). 

Vidējā skolas vecumā (12-16 gadi) bērniem ir jau gandrīz izveidota kaula sistēmu 

(Дубровский, 1998), bet mugurkaulāja un gurnu apkaulēšana vēl nav pabeigta. Un pēc 

Dubrovska vārdiem: spēka un izturības slodzes slikti pārnesas, tāpēc lielas fiziskās slodzes nav 

pieľemamas. Saglabājas bīstamība skoliozes veidošanai, augšanas kavēšana, jo īpaši, – ja 

skolēns nodarbojas ar svarcelšanu, lēcieniem, sporta vingrošanu.  

Muskuļu sistēma šajā vecumā raksturojams ar pastiprinātu muskuļu augšanu 

(attīstīšanu) un viľu spēka palielināšanu, jo īpaši, – zēniem. Pilnveidojas kustību koordinācija. 

Šis vecums arī saistīts ar dzimumattīstības sākumu kopā ar nervu sistēmas 

uzbudināmību un nestabilitāti, kas ietekmē fizisko slodţu un atjaunošanas procesu pielāgošanu. 

Līdz ar to, vadot nodarbības, tiek rekomendēta individuāla pieeja katram audzēknim 

(Дубровский, 1998). 

 

1.5.1. Mācību treniņu posma sportistu mācību procesa organizācija un plānošana 

 

Tekvondistu daudzgadu sagatavošana prasa ilgu laiku, lai sportists iesācējs kļūstu par 

meistaru. Lai sasniegtu šo līmeni, jātrenējas 10-15 gadus. Pētot un analizējot daţādu sporta veidu 

(boksa, grieķu-romiešu un brīvās cīľas un basketbola) treniľu programmas, tika izvirzīti 

tekvondo sagatavošanās posmi ar atbilstošiem mērķiem un uzdevumiem (Rudzītis, 2009; 

Акопян, 2005; Кузин, 1992; Подливаев, 2004; Суховицкая, 2006). 

Treniľu process sastāv no šādiem posmiem: 

Sākuma sagatavošanās posms (SSG; MT-1; MT-2 grupas) – 7 līdz 10 gadus veci 

bērni. Uzľem vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuri vēlas nodarboties ar veselības 

nostiprināšanas un sportiskās ievirzes vingrinājumiem un kuriem ir rakstiska ārsta atļauja.  

Posma mērķis, uzdevumi un galvenā ievirze: 

- audzēkľa tādas veselības un fiziskās sagatavotības sasniegšana, kura nodrošinātu 

harmoniski attīstītas personības pilnvērtīgo dzīvības procesu norisi; 

- organisma adaptācija fiziskām slodzēm treniľu procesā; 

- cilvēka fiziskās pilnveides, veselības un darbspējas augsta līmeľa nodrošināšana 

lai viľu sagatavotu daţāda sabiedriskā labuma darbībai, un kura ļautu sasniegt 

atmiľas, domāšanas un jebkuras profesionālās darbības un prasmes pilnveidi. 

 

Mini tekvondistu sagatavošanās posms (MT-3; MT-4) – 11 līdz 12 gadus veci bērni. 

Mini tekvondistu sagatavošanās posmā grupās uzľem vispārizglītojošo skolu audzēkľus, kuri 

vēlas nodarboties ar sportu un kuriem rakstiski to atļauj ārsts.  

Posma mērķis, uzdevumi un galvenā ievirze: 

- veselības nostiprināšana un vispusīga fiziskā sagatavošana; 

- bērnu iesaistīšana nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un sportu un pastāvīgas 

intereses veidošana nodarboties ar tekvondo; 

- fizisko vingrinājumu pamattehnikas apgūšana un cīľas pamatu veidošana; 

- bērnu dotību un spēju noteikšana, atlase un mācību grupas komplektēšana; 

- vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības un prasības izpilde saskaľā ar 

vecuma grupu, lai viľus pārceltu uz nākamo grupu. 
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Mācību treniľu posms (MT-5; MT-6; MT-7 un SPG-1) – 13 līdz 16 gadus veci 

pusaudţi. Grupas komplektē no perspektīvākajiem un apdāvinātākajiem pusaudţiem, kuri ir 

bijuši sākuma sagatavošanās posma dalībnieki, ieguvuši nepieciešamās iemaľas un prasmes, kā 

arī uzrādījuši pozitīvu dinamiku vispārējās un speciālās sagatavotības kontroles vingrinājumos. 

Posma mērķis, uzdevumi un galvenā ievirze (sākuma sporta specializācijas 

posms): 

- vispusīgas fiziskās un funkcionālās sagatavotības paaugstināšana, pamata fizisko 

spēju attīstīšana; 

- tekvondo tehnikas un taktikas pamatu apgūšana, sacensību pieredzes ieguve ar 

piedalīšanos daţādos sporta veidos; 

- fiziskās un speciālās sagatavotības normatīvo prasību sagatavošana un izpildīšana 

atbilstoši vecuma grupai; 

- sacensību organizēšanas un vadīšanas iemaľu ieguve. 

 

Posma mērķis, uzdevumi un galvenā ievirze (padziļinātas sporta specializācijas 

posms): 

- tālākas sporta meistarības paaugstināšanas priekšnosacījumu veidošana uz 

vispārējās un speciālās fiziskās sagatavošanās, funkcionālās sagatavotības 

paaugstināšanas un pieļaujamās treniľu slodzes apguves pamata; 

- tekvondo tehnikas un taktikas pilnveidošana, sacensību pieredzes uzkrāšana 

izvēlētajā sporta veidā. 

 

Sportiskās pilnveides posms (SPG-2; SPG-3) – 17 līdz 19 gadus veci jaunieši. Šajā 

posmā treniľu grupas komplektē no jauniešiem, kuri apguvuši mācību treniľu grupās paredzēto 

programmu un izpildījuši paredzētos kontroles vingrinājumus tehniskajā un fiziskajā 

sagatavotībā. 

Posma mērķis, uzdevumi un galvenā ievirze: 

- tālākas sporta meistarības paaugstināšana uz vispārējās un speciālās sagatavošanās 

pamata līdz valsts izlases līmeľa sasniegšanai; 

- tekvondo bāzes tehnikas un taktikas stabila apguve; 

- individuālās tehnikas un taktikas pilnveidošana; 

- piedalīšanās sacensībās drošības paaugstināšana; 

- treniľu paaugstinātas slodzes apgūšana un sacensību pieredzes uzkrāšana. 

 

Visos posmos sportistu pārcelšana uz nākamo grupu notiek pēc trenera rekomendācijas 

un pamatojuma par sasniegto un sportista sniegumu analīzi sacensībās, – ar tekvondo sporta 

kluba treneru padomes lēmumu. 

Audzēkľi grupās tiek uzľemti atbilstoši viľu vecumam. Katrā treniľu grupā ir noteikts 

minimālais dalībnieku skaits, kā arī treniľu un sacensību reţīms. 

Balstoties uz A.A.Novikovu un A.I.Kolesovu izstrādātu un B.A. Podlivajevu 

pārstrādātu daudzgadu sagatavošanās programmu, 12-14 gadu vecie tekvondisti ar 3-4 gadu 

sporta stāţu atbilst sākuma padziļinātas sporta specializācijas posma mācību treniľu 

sagatavošanās grupai. Šo grupu treneriem jābūt speciālistiem, kuri saprot tekvondo treniľu 

plānošanas tehnoloģijas un principus, labi zina grupas nodarbības vadīšanas metodiku. Treniľu 

procesā izmanto spēļu un rotaļu, vienmērīgo, pārmaiľu atkārtojuma un sacensības metodi. 

Treniľu procesa organizācijas formas ir mācību, mācību-treniľu un treniľu grupas nodarbības ar 

komplekso virzienu. Sagatavošanās mērķis ir sporta meistarības paaugstināšanas 

priekšnosacījumu veidošana (Подливаев, 2004). 
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Mācību treniľu  grupas sagatavošanās mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi 

uzdevumi: 

 idejiski politiskā un tikumiskā audzināšana – dzimtenes patriotisma, pienākuma sajūtas 

audzināšana; 

 teorētiskā sagatavošana – zināšanu veidošana un padziļināšana par faktoriem, kuri 

nodrošina sporta sasniegumus, par daudzgadu sagatavošanās sistēmu, par sporta 

sagatavošanās metodes analīzi; 

 tehniski taktiskā sagatavošana – tehniski-taktiskās darbības bāzes darbību un iemaľu 

veidošana sacensību cīľās; 

 speciālā psiholoģiskā sagatavošana – motivācijas veidošana nodarboties ar tekvondo, 

gribas īpašību audzināšana; 

 fiziskā sagatavošana – vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana ar vispārsagatavojošo 

un speciāli-sagatavojošo vingrinājumu optimālu savienojumu. 

 

1.5.2. Sportistu sagatavotības kontrole 

 

Pēc J.B. Kalašľikovas, O.G. Epova, V.A. Kaškarova, A.V. Višľjakova un citu autoru 

domām viens no būtiskākajiem tekvondistu sagatavotības kvalitātes paaugstināšanas faktoriem ir 

mācību treniľu  procesa zinātniski-metodiska nodrošinājuma uzlabošana. 

Zinātniskajā literatūrā ļoti maz zinātniski pamatotas rekomendācijas daudzos 

tekvondistu sagatavotības aspektos. Tas būtiski samazina treneru sastāva darba efektivitāti 

(Вишняков, 2000; Калашникова, 1999; Эпов, 2000). 

Tekvondo praksē sportistu kustību pētīšanai parasti izmanto vizuālās kontroles metodes. 

Vizuālas vērtēšanas rezultāts lielākā daļā ir subjektīvs un nav pamatots ar noteiktiem kritērijiem, 

to ir grūti izmantot salīdzinošai analīzei. Instrumentālo metoţu izmantošana ļauj iegūt kvalitatīvu 

sportista kustības darbības vērtējumu (Лапутiн, 2005). 

Testēšanas programma var būt ļoti dārga un prasīt daudz laika. Līdz ar to trenerim un 

pētniekam ir jādomā – vai tā attaisno ieliktos spēkus.  

Testēšanas programma ir vērtīga trenerim un sportistam dažādos aspektos: 

1. Testēšanas programma norāda uz sportista stiprajām un vājajām pusēm šajā sporta 

veidā un dod sākuma informāciju individuālo treniľu programmu izstrādei. 

2. Testēšanas programma nodrošina atgriezenisko saiti. Esošās sportistu testēšanas 

rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem dod pamatu treniľu programmas 

efektivitātes vērtēšanai. Turklāt, treneris var atklāt, ka programma, kura ir efektīva 

vienam sportistam, ir mazāk efektīva citam. Testu rezultātu drošības noteikšana to 

apstiprinās. 

3. Testēšanas programma dod informāciju par sportista veselības stāvokli. 

Sagatavošana augsta līmeľa sacensībām ir process, kurš veido stresu, kas pats par 

sevi var izraisīt veselības problēmas. Būt sportistam nenozīmē slimot, bet speciālie 

izmeklējumi kopā ar daţādiem darbspēju testiem ļauj noteikt traucējumus, kurus 

nevar atrast pēc fiziskā stāvokļa standarta novērošanas. 

4. Testēšanas programma ir izglītošanas process, kura gaitā sportists mācās labāk 

saprast savu organismu un sporta fizioloģiskus komponentus. 

 

Testēšanas programmas efektivitāti nosaka šādi raksturojumi: 

 Fizioloģisko parametru testi notiek vienā sportā. 

 Atlasītie testi ir pamatoti un droši. Tests ir pamatots, kad faktiski noteic to, kam 

jābūt noteiktam. Tests ir drošs, ja rezultāti ir loģiski un atkārtojami. Pētnieks var 

veikt testēšanu, kuru uzskata par drošu, bet tā vērtība būs neliela pie nepietiekamas 
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nelielo izmaiľu atspoguļošanas drošības augstas klases sportistu esošā treniľu 

perioda laikā. 

 Testēšanas protokoli ir maksimāli specifiski noteiktai sporta specializācijai. Lai 

testa rezultātiem būtu maksimāla praktiskā vērtība, slodzes veidam jāatspoguļo 

noteikta sporta veida specifika. 

 Testa organizēšana prasa stingru kontroli. Testēšanas izvēlētie komponenti 

jāpielieto secīgi. Tam „seko” rekomendācijas: sportistu vingrinājumu izpildes un 

iesildīšanas standartizācija, testēšanas komponentu secība un apkārtējas vides, 

aprīkojuma un tā kalibrēšanas. Nepieciešama arī pamatīga sportistu treniľu 

pamatreţīma reģistrācija, kura var ietekmēt testēšanas rezultātus (treniľu posms, 

pēdējo sacensību datums un laiks, iepriekšējo izmeklējumu dienas laiks, uzturs), kā 

arī citi traucējumi (nepilnvērtīgs miegs, trauma vai slimība, zāles, emocijas). 

 Sportista cilvēka tiesību cieľa. Ētikas kritēriji, kuri jāievēro pirms testēšanas 

veikšanas, iekļauj testu mērķu detalizēto skaidrojumu, informāciju par iespējamo 

fizisko un psihisko risku, kurš ir saistīts ar to veikšanu, un piesardzības pasākumus, 

kuri nodrošina testēšanas rezultātu slepenību un konfidencialitāti, aizpildītu formu, 

kurā atspoguļota piekrišana piedalīties pētījumā. 

 Testēšanas rezultātu skaidrošana trenerim un sportistam. Šis pēdējais posms ir 

izšķirošais un bieţi sliktāk izpildāms ar pētnieku. Testēšanas rezultāti jāziľo tieši 

sportistam un trenerim ar skaidrojumu, kuru viľi saprot. Tad jāmaina treniľu 

programmas vai jāizstrādā jaunas programmas, pamatojoties uz esošo informāciju, 

izmainot treniľu atbilstošu stratēģiju. Bez šī pēdējā posma visa testēšanas 

procedūra kļūst bezjēdzīga (Мак-Дукалл, 1998). 

D.G. Seils plaši pētīja sporta pilnveidošanas kontroli (monitorings). Fizisko spēju 

veiksmīga attīstīšanas programma tiek vērtēta pēc testēšanas līdz un pēc treniľu noteiktiem 

posmiem. Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, treniľu programmās tiek veiktas atbilstošas 

izmaiľas. Sportistu pilnveides kontrole treniľu procesā bieţi ir treniľu programmas 

nepieciešama sastāvdaļa (Сейл, 1998). Papildu laboratorijas testi var papildus dot vērtīgu 

informāciju par progresu, piemēram, vai palielinājās maksimālais spēks konkrētam ātrumam vai 

noteiktajā kustību amplitūdas punktā. 

Lielāku efektu sportistu progresēšanas monitoringā var sasniegt izmantojot vienveidīgu 

pieeju pie aparatūras un kustības struktūras gan treniľos, gan testēšanā (Sale, 1981). Līdz ar to 

laboratorijas testi nepilnīgi atspoguļo sportista stāvokli, ja kontroles vingrinājumi netiek 

izmantoti treniľu nodarbībās. Šo problēmu var atrisināt, ja vada treniľu nodarbības ar 

laboratorijas aparatūras palīdzību, kuru vairākos gadījumos nevar nodrošināt, ja treniľus 

organizē tikai ar specifiskiem vingrinājumiem, kuri maksimāli atbilst laboratorijas testiem 

atbilstoši sporta kustībām. 

Spēka iespēju uzlabošanai ātru kustību izpildē svarīgs ir atvēlētais laiks, un tas ir ļoti īss 

– tikai sekundes simtdaļas. Tāpēc jāizmanto vingrinājumi, kuri veicina maksimālā spēka 

pieaugumu īsā laikaposmā. 

Vienā no darba ātruma kontroles metodēm ir augšstilba un apakšstilba piepūles 

izometriskā testēšana. Izometrijas metode ļauj noteikt muskuļu saraušanās ātrumu un maksimālo 

spēku. Augšstilba un apakšstilba muskuļu saraušanās ātruma noteikšana, kad sākas sitienu ar 

kāju kustība, raksturo muskuļu ātrspēka un sitiena ātruma attīstību. 

Izometriskā testēšana 

Izometriskais spēks tiek mērīts kā maksimālais spēks vai grieziena moments, kurš 

notiek ar maksimālo izometrisko saraušanu. Par pētījuma trenaţieriem kalpo izometriskie 

trenaţieri (Viitasalo, 1981). Divcīľas sporta veidos ar izometrisko testēšanu bieţāk pēta 

maksimālo spēku un spēka attīstības intensitāti (saraušanās ātrumu). 
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Izometriskie testi neļauj izmērīt jaudu, jo pie izometriskās muskuļu saraušanās netiek 

izpildīts mehāniskais darbs (pārvietošana) un līdz ar to ātrums ir vienāds ar nulli (Сейл, 1998). 

Izometriskās saraušanās spēka attīstības intensitāti var mērīt saistībā ar eksplozīvo spēku un 

jaudu (Viitsalo, 1981). 

Izokinētiskā testēšana 
Jēdziens „izokinētiskais” nozīmē pastāvīgo ātrumu (Hislop, 1967; Perrine, 1968). 

Izokinētiskā saraušanās var būt gan koncentriska, gan ekscentriska. Notiek arī strīdi, vai 

izometriskā saraušanās arī ir izokinētiskās saraušanās veids, kad ātrums ir pastāvīgs (vienāds ar 

nulli), bet praksē jēdzienu „izokinētiskais” lieto ekscentriskām un koncentriskām kustībām ar 

pastāvīgu ātrumu (Perrine, 1989). Muskuļu saraušanās un iestiepšanās ātrums šajās kustībās ne 

vienmēr var būt pastāvīgs. 

Izokinētiskais dinamometrs nodrošina izokinētiskās saraušanās izpildi ar daţādu 

ātrumu. 

Izotoniskā testēšana 

Jēdziens „izotoniskais” nozīmē pastāvīgo piepūli (spēka, griezes momenta). Šo jēdzienu 

daţādos pētījumos lieto vingrinājumu izpildē ar svariem, jo pacelta priekšmeta (stienis vai 

hanteles) svars paliek pastāvīgs. Daţi pētnieki šādu jēdziena izmantošanu kritizē, jo faktiskais 

spēks vai griezes moments, kurš iedarbojas uz svaru, reti paliek pastāvīgs kustības amplitūdas 

izmaiľas laikā. 

Paātrinājums un palēnināšanās, ka arī izmaiľas mehāniskajos apstākļos izraisa izmaiľas 

pielikšanas spēkā. 

Lielākā daļa sporta kustību veidu netiek izpildīti gan izotoniskajā, gan izokinētiskajā 

reţīmā. Drīzāk, – gan spēks, gan ātrums izmainās visas kustības amplitūdas laikā. Specifiskās 

sporta kustības spēka un ātruma struktūru var noteikt, piemēram, pamatojoties uz videoieraksta 

analīzi. 

Pasaulē daudz spēka testēšanas dinamometru, kuriem ir savas funkcijas, ierobeţojumi 

darba reţīma testēšanā, kustības amplitūdā, spēka diapazons (sk. 9.tab.). 

 



 

9.tabula  

Populārākie spēka testēšanas dinamometru parametri  

(Anderson, 1991; Andrade, 2002; Ayalon, 2002; Brown, 1994; Kannus, 1994; Knapic, 1983; Kraemer, 2000; Perrin, 1989) 

 
 Cybex Kin-Com Biodex Eurokinetics D and R Lido Technogym 

Modelis 
II+, 340, 350, 

6000, Norm 

500H, 125e+, 

AP 

2000, Multijoint 

system 3 
Isocom Isomed Active MJ 

Rev 7000, Rev 

9000 

Populārākie modeļi Norm AP Multijoint system 3 Isocom Isomed Active MJ Rev 9000 

Pieejamie darba režīmi * 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas kustības, 

aktīvas palīdzības 

kustības, izoton., 

izomet. 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas 

kustības, aktīvas 

palīdzības 

kustības, 

izoton., izomet., 

kustību 

paplašināšana 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas kustības, 

aktīvas palīdzības 

kustības, 

izotoniskais, 

izometriskais, 

proprioceptīvais 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas kustības, 

aktīvas palīdzības 

kustības, 

izometriskais 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas kustības 

Eksc., konc., 

nepārtrauktas 

pasīvas 

kustības 

Eksc., konc., 

izometriskais, 

izotoniskais, 

nepārtrauktas 

pasīvas 

kustības 

Pieejamais ātrums, °/s * 
1-500 konc. 

1-400 eksc. 
5-300 

2-500 konc. 

2-300 eksc. 

1-500 konc. 

1-500 eksc. 

1-350 konc. 

1-350 eksc. 

1-400 konc. 

1-250 eksc. 
1-400 

Spēka robežas, Nm *  0-2200 0-2000 
0-2200 konc. 

0-1320 eksc. 

0-2200 konc. 

0-2200 eksc. 

0-2000 konc. 

0-2000 eksc. 
 0-6000 

Gravitācijas korekcija * Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Maksimālais spēka moments  Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Darbs Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Jauda Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Progress  Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Nogurums 50%indekss %indekss **
 

50%indekss 50%indekss  %indekss **
 

50%indekss 

Svara griezes moments  Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Leľķu specifika Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Maksimālā spēka momenta 

laiks 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Griezes momenta ātrums Jā Nē***
 

Jā Jā Jā Nē Nē 

Notikuma leľķis Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

PTAE Jā Nē***
 

Jā Jā Jā Nē Jā 

Standarta izejas dati Nē Jā Jā Jā Nē Nē Jā 

* – pēdējās versijas specifikācija, ** – indeksu noteica pēc statistikas vienādojuma, *** – pieejamās interpretācijas izejas dati, PTAE – maksimālā griezes momenta 

paātrinājuma enerģija. 

5
6
 



 

Testēšanas metodes atlases kritēriji 

Izvēloties testu, jāapskata šādi faktori: specifika, savākšanas un datu analīzes vieglums 

un testa iespējas. 

 

Specifika 

Spēka un jaudas testēšana jāorganizē tā, lai mērāmās kustības būtu maksimāli tuvu 

sacensības darbībām. Specifika nodrošināta daţādos līmeľos. 

Muskuļu grupas. Testa izvēles pirmais kritērijs ir muskuļu grupas noteikšana 

(agonistu), kura iesaistīta sporta darbībā. 

Kustības struktūra un saraušanās veids. Specifikas otrais līmenis ir sporta kustības 

struktūras maksimālā tuva imitācija. Imitācija iekļauj sevī anatomiskās kustības struktūru un 

saraušanās veidu (koncentrisko, ekscentrisko vai izometrisko). Daudzi spēka dinamometri nav 

piemēroti daudzlocītavu kustību pētīšanai, kuri atbilst sporta veidam. 

Ātrums. Spēka treniľam ir daţādi ātruma specifiskie līmeľi. Sportisti ar augstāku 

ātruma un jaudas attīstības līmeni, uzrāda labākus rezultātus ātrspēka, nevis lēna spēka testēšanas 

gaitā. Līdz ar to mēģinājums pētījuma gaitā izdarīt saraušanās ātrumu analoģisku saraušanās 

ātrumam sporta kustības struktūrā ir attaisnota. 

Dinamometru, kuri nodrošina izokinētisko koncentrisko saraušanās reţīmu, lielākai 

daļai, maksimālais testēšanas ātrums ir mazāks par sporta veida specifisko ātrumu vai ātrumu, 

kuru var sasniegt noteiktajā kustībā. Piemēram, sprintā ceļu saliecējmuskuļi saraujas ar ātrumu 

līdz 1000°/s (ceļu locītava), bet dinamometru robeţa sasniedz 500 °/s. 

Stāvokļa noteikšana. Ļoti svarīga ir sākuma stāvokļa un kustību amplitūdas 

standartizācija. Pētāmajai kustībai ir jāsastāv no atsevišķas koncentriskas saraušanās, lai 

nepieļautu mainīgumu, kura ir saistīta ar saraušanās-iestiepšanas ciklu. Izľēmums varētu būt 

tikai tad, ja sporta kustībā notiek saraušanās-izstiepšanas cikls (Avis, 1985; Pertuzon, 1973). 

Pētījumu daudzums. Pēc daţiem iesildīšanas mēģinājumiem pētāmajam jāizpilda 

divas vai trīs piepūles ar katru slodzi (Murray, 1977), bet var izmanto arī piecus mēģinājumus 

(Viitasalo, 1980). 

Instrukcijas. Svarīgi, lai pētāmie saprastu, ka kustībām jābūt pēc iespējas spēcīgākām 

un ātrākām. Kad tiek prasīts maksimālais spēks, nerēķinoties ar spēka intensitātes pieaugumu, 

tad subjektam bieţi dod instrukciju veikt kustību bez grūdiena, bet, ja tiek mērīts spēka 

intensitātes pieaugums un maksimālais spēks, tad kustību jāveic ar eksplozīvu raksturu. 

 

Ar izometriskā muskuļu darba reţīma testēšanu var noteikt maksimālo spēku vai griezes 

mirkli, kā arī informāciju par spēka palielināšanas ātrumu. 

Spēks mērīts kā maksimālais spēks (Ľūtons vai N) vai griezes moments (ľūtons-metrs, 

vai N*m), kurš attīstās maksimālā patvaļīgā saraušanās laikā. Tādam saraušanās laikam jābūt 

diezgan ilgam, lai subjektam būtu laiks sasniegt maksimālo spēku. Laiks, kurš ir nepieciešams 

maksimālā spēka attīstīšanai, ir atkarīgs, piemēram, no izometriskās testēšanas lokanības 

sistēmas, subjektu individuālajām īpatnībām un rekomendācijām, pēc kurām jāizpilda uzdevums. 

Parasti 5 s ilga saraušanās ļauj gandrīz visiem subjektiem sasniegt maksimālo spēku. Līdz ar to 

testēšanas protokoli iekļauj saraušanās ar ilgumu no 2 līdz 5 s. Jāatzīmē, ka 90% no maksimālā 

spēka bieţi tika sasniegti īsākā par 2 s laikā (Hakkinen, 1985; Kraemer, 2002). Analoģiski 

sasniegts maksimālais spēks saglabājās tikai 1 s vai mazākā laikā. 
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27.att. Spēka intensitātes pieauguma mērīšana (SIP) (Сейл, 1998) 

 

Spēka intensitātes pieaugums tiek mērīts pēc noteikta spēka sasniegšanas laika – no 100 

N līdz 500, 1500 un 2500 N. Maksimālais SIP noteikts (sk. 27.att.), pamatojoties uz laika-spēka 

grafika analīzi un tiek novērots gandrīz pie 30% no maksimālā spēka. 

Arī ceļa saliekšanas griezes momentu ietekmē gūţas locītavas leľķis un subjekta 

stāvoklis. Noteiktais optimālais stāvoklis tiek izvēlēts atbilstoši sporta veida kustībai. 

 

Spēka intensitātes pieauguma mērīšana 

Spēka intensitātes pieaugums (SIP) ir laiks, kurā tiek attīstīts spēks vai griezes 

moments. SIP tiek mērīts ar ľūtoniem sekundē (N*s
-1

) un ľūton-metriem sekundē (N*m*s
-1

) 

(Сейл, 1998). 

Tekvondo sporta veidā spēka kontrolei tika izmantotas daţādas dinamometrijas 

metodes. Izokinētiskajā muskuļu darba reţīmā pie apakšstilba ekstenzijas ar ātrumu 240 grād./s 

spēka moments sasniedza 108,00 ± 14,93 – 117,83 ± 18,99 Nm (Hong, 2000). 

Arvien detalizējas pētījumi cilvēka darbības laikā vai atjaunošanas vingrinājumos ar 

mērķi attīstīt, pilnveidot un atjaunot muskuļus ar precīzo miosaišu fizioloģijas tehnoloģijām.  

Ar izokinētiskās ierīces REV 9000 (sk. 28.att.) palīdzību var noteikt drošu, ticamu un 

efektīvu muskuļu saraušanās un atslābināšanās reģistrāciju. Pie šī kontroles veida trenaţiera 

daţādās mehāniskās daļas un anatomiskā uzbūve vingrinājumiem daţādās locītavās nodrošina 

drošību, ticamību un efektivitāti locītavu kustībās. Visi līdzekļi vingrinājumiem daţādās 

locītavās apgādāti ar mehānisko fiksācijas sistēmu, kurā atspoguļota fizioloģisko amplitūdu 

locītavas kustības. 
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28.att. Izokinētiskā ierīce REV 9000 (Catani, 1992) 

 

28.attēlā atspoguļots izokinētiskais dinamometrs REV 9000. 1. Atzveltne; 2. Sēdeklis; 

3. Balsts; 4. Motors; 5. Motora slīpuma regulators; 6. Monitors; 7. Vadīšanas panelis; 8. 

Printeris; 9. Elektromiogrāfiskais panelis; 10. Dators; 11. Taustiľi; 12. Balsta atsprādzēšanas 

svira; 13. Sānu daļa; 14. Atbrīvošanas pedālis. 

Aparāts mēra spēku, spēka mirkli, leľķisko ātrumu locītavā, padarīto mehānisko darbu, 

attīstīto mehānisko jaudu (Catani, 1992). 

 

Kopsavilkums 

Jaunatnes sporta teorija un metodika ievēro skolas vecuma bērnu īpatnības, līdzekļu, 

metoţu, organizācijas formu pielietošanas specifiku, kuras vairāk atbilst katram daudzgadu 

sporta sagatavošanas posmam. 

Sporta nodarbību procesā ar skolas vecuma bērniem sekmīgi tiek risināti šādi uzdevumi: 

veselības nostiprināšana, daudzpusīga un harmoniska attīstība, fizisko īpašību attīstīšana un 

kustību prasmju un iemaľu veidošana, kuras ir nepieciešamas ikdienas apstākļos; zināšanu 

iegūšana, kuras dod iespēju sekmīgi pielietot sporta līdzekļus darbā un ikdienā; izlases komandu 

sporta rezervju sagatavošana 

Muskuļu sistēma šajā vecumā raksturojama ar pastiprinātu muskuļu augšanu 

(attīstīšanu) un to spēka palielināšanu, jo īpaši, – zēniem. Pilnveidojas kustību koordinācija. 

Tekvondistu daudzgadu sagatavošana prasa ilgu laiku, lai sportists iesācējs kļūstu par 

meistaru. Lai sasniegtu šo līmeni jātrenējas, 10-15 gadus. 

Treniľu process sastāv no šādiem posmiem: sākuma sagatavošanās posms (SSG; MT-1; 

MT-2 grupas) – 7 līdz 10 gadus veci bērni; mini tekvondistu sagatavošanās posms (MT-3; MT-

4) – 11 līdz 12 gadus veci bērni; mācību treniľu posms (MT-5; MT-6; MT-7 un SPG-1) – 13 līdz 

16 gadus veci pusaudţi; sportiskās pilnveides posms (SPG-2; SPG-3) – 17 līdz 19 gadus veci 

jaunieši. 

12-14 gadus vecie tekvondisti ar 3-4 gadu sporta stāţu atbilst sākuma padziļinātas 

sporta specializācijas posma mācību treniľu sagatavošanās grupai. Šī posma sagatavošanās 

mērķis ir sporta meistarības paaugstināšanas priekšnosacījumu veidošana. 

Mācību treniľu  grupas sagatavošanās mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

idejiski politiskā un tikumiskā audzināšana; teorētiskā sagatavošana; tehniski taktiskā 

sagatavošana; speciālā psiholoģiskā sagatavošana; fiziskā sagatavošana. 

Tekvondo praksē sportistu kustību pētīšanai parasti izmanto vizuālās kontroles metodes. 

Vizuālās vērtēšanas rezultāts lielākā daļā ir subjektīvs un nav pamatots uz noteiktiem kritērijiem, 
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viľu grūti izmantot salīdzinošai analīzei. Instrumentālo metoţu izmantošana ļauj iegūt 

kvalitatīvu sportista kustības darbības vērtējumu. 

Fizisko spēju veiksmīga attīstīšanas programma tiek vērtēta pēc testēšanas līdz un pēc 

noteiktiem treniľu posmiem. Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, treniľu programmās tiek 

veikti atbilstošas izmaiľas. Izvēloties testu, jāapskata šādi faktori: specifika, apkopošanas un 

datu analīzes vieglums un testa iespējas. 

Spēka intensitātes pieaugums (SIP) ir laiks, kurā tiek attīstīts spēks vai griezes 

moments. 

Ar izokinētiskās ierīces REV 9000 palīdzību var noteikt drošu, ticamu un efektīvu 

muskuļu saraušanās, sasprindzināšanās un atslābināšanās reģistrāciju. 
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪŠANAS METODES UN PĒTĪJUMA 

ORGANIZĒŠANA 
 

2.1. Pētījuma uzdevumi 

 

Pamatojoties uz pētījuma mērķi, pētījuma hipotēzi, literatūras avotu analīzi, tika 

formulēti pētījuma uzdevumi: 

 

1. Noteikt tekvondo ITF sitienu ar kāju kinemātisko struktūru un parametrus. 

2. Noteikt mijsakarības starp tekvondista sitienu ar kāju biomehāniskajiem un 

antropometriskajiem parametriem.  

3. Izstrādāt un aprobēt tekvondistu speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās 

sagatavotības pilnveides un kontroles metodiku. 

4. Noteikt tekvondistu speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās sagatavotības dinamiku. 

5. Noteikt tekvondistu augšstilba un apakšstilba saliekšanas un iztaisnošanas piepūles spēka 

momenta un impulsa rezultātu dinamiku izometriskajā darba reţīmā 

 

2.2. Pētīšanas metodes 

 

Lai atrisinātu darbā izvirzītos uzdevumus, tika izmantotas šādas pētīšanas metodes: 

1. Literatūras avotu analīze. 

2. Antropometrija. 

3. Dinamogrāfija. 

4. Kinemogrāfija. 

5. Goniometrija. 

6. Pedagoģiskais eksperiments. 

7. Matemātiskās statistikas metode. 

 

2.2.1. Literatūras avotu analīze 

 

Literatūras avotu izpēte deva iespēju dziļāk iepazīties ar tekvondo sagatavošanās 

uzkrāto pieredzi, kas palīdzēja noskaidrot situāciju par pētāmo problēmu. 

Pētījums sākās un tika turpināts promocijas darba izstrādes laika posmā. Kopumā 

literatūras analizē izmantoti 164 literatūras avoti, no kuriem 15 – latviešu valodā, 68 – angļu 

valodā, 81 – krievu valodā. 

Tekvondo ITF tika apskatīts daţādu divcīľas sporta veidu – Tekvondo WTF, karatē, 

boksa, kikboksa un cīľas sporta veidu kontekstā. 

Tika apskatīts kustību darbības mācīšanas procesa pedagoģiskais aspekts, ľemts vērā 

jauno tekvondistu tehniskās sagatavotības saturs mācību-treniľu sagatavošanās posmā, parādīta 

tekvondo tehniski-taktisko darbību klasifikācija un to vērtēšanas kritēriji. 

Literatūras avotos par antropometriju tika atrastas ziľas par tās mērījumu metodēm, 

interpretāciju, un tās tika pielietotas pētījumu organizēšanā. 

Veicot zinātnisko avotu analīzi, tika noteikts, ka divcīľās vairākums rakstu ir par 

tehniskās un taktiskās sagatavošanās problēmām un ātrspēku kā pilnveidošanas līdzekļi, bet 
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mazāk rakstīts par tehnikas pilnveidošanu un fizisko īpašību attīstīšanu, ievērojot subjektu 

biomehānisko un antropometrisko rādītāju individuālās īpatnības. 

 

2.2.2. Antropometrija 

 

Antropometrija ir daţādu ķermeľa daļu mērīšana, kura ļauj iegūt objektīvus datus par 

ķermeľa uzbūvi un attīstību. Atkārtoti izdarīta antropometrija sniedz dinamisku fiziskās 

izmeklēšanas ainu. Lai iegūtu objektīvus rezultātus, jāizmanto pārbaudīti mērinstrumenti, stingri 

ievērojot to lietošanas instrukcijas un vispārējos antropometrijas noteikumus (Auliks, 1985; 

Lāriľš, 1995). 

Antropometrijas metode tika izmantota ar mērķi noteikt sportistu individuālo ķermeľu 

īpatnību ietekmi uz sitienu ar kāju tehnisko pilnveidi un ātruma attīstību. Tā kā pedagoģiskais 

eksperiments notika gada ciklā, 12-14 gadu vecuma bērnu organisms nepārtraukti aug un attīstās, 

mainās viľa ķermeľa daļu garumi, masa un apkārtmēri, kuri vairāk vai mazāk ietekmē tehnisko 

un fizisko sagatavotību. 

 

Pētījuma organizēšanā tika mērīti šādi antropometriskie parametri: 

1. ķermeľa masa (kg); 

2. ķermeľa garums (cm) (sk. 29.att.); 

 
29.att. Ķermeľa auguma mērīšana, cm (Дубровский, 2008) 

 

3. kājas garums (cm) – attālums no augšstilba lielā grozītāja (Trochanter Major) līdz 

apakšstilba laterālajai potītei (Malleolus Lateralis) (sk. 30a. att.); 

4. augšstilba garums (cm) – attālums no augšstilba lielā grozītāja (Trochanter Major) līdz 

augšstilba kaula distālā gala laterālajam pauguram (Condylus Lateralis) (sk. 30b. att.); 

5. apakšstilba garums (cm) – attālums no augšstilba kaula distālā gala laterālā paugura 

(Condylus Lateralis) līdz apakšstilba laterālajai potītei (Malleolus Lateralis) (sk. 30c. 

att.); 
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30.att. Kāju (a), augšstilba (b) un apakšstilba (c) garuma mērīšana, cm  

(Дубровский, 2008) 

 

6. augšstilba apkārtmērs (cm) – lentu liek zem gluteālās krokas (sk. 31a. att.), 

7. apakšstilba apkārtmērs (cm) – lentu liek lielākās ikru muskuļa attīstības vietā (sk. 31b. 

att.). 

 

  
a    b 

31.att. Augšstilba (a) un apakšstilba (b) apkārtmēru mērīšana, cm (Дубровский, 2008) 

 

Sportistu antropometriskie parametri tika iegūti ar elektroniskajiem svariem, 

antropometru un centimetru lentu (Мартиросов, 2006). 

Antropometriskie mērījumi tika veikti četras reizes – pirms (2010.gada 6.janvārī) un pēc 

eksperimenta pirmā makrocikla (2010.gada 9.jūnijā), pirms (2010.gada 8.septembrī) un pēc 

eksperimenta otrā makrocikla (2010.gada 22.decembrī). 

 

2.2.3. Dinamogrāfija 

 

Dinamogrāfijas metode tika pielietota ar mērķi noteikt sportistu muskuļu maksimālo 

spēku un spēka impulsu izometriskajā darba reţīmā. 

Dinamogrāfija tika veikta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātniskajā 

laboratorijā. Izokinētiskā ierīce REV 9000 ir attiecināma uz izokinētiskajām aparatūrām: tās 

piedāvā lielu muskuļu vingrinājumu daudzveidību, kas papildus izokinētiskajām kontrakcijām 

iekļauj izometriskās un izotoniskās kontrakcijas. Sistēma arī piedāvā pasīvas kustības, kas ir 

pilnībā atkarīgas no ierīces realizētajām kustībām (Захарченко, 2008). 
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Darbā tika izmantots muskuļu izometriskais darba reţīms – guļus stāvoklī apakšstilbs 

fiksēts pie 45° leľķa gūţas locītavā starp augšstilbu un ķermeľa asi, bet sēdus stāvoklī augšstilbs 

fiksēts pie 90° leľķa ceļa locītavā starp augšstilbu un apakšstilbu. 

Leľķi, pie kuriem tika izpildītas saliekšanas un iztaisnošanas piepūles, izvēlēti, 

pamatojoties uz sitienu ar kāju kinemātisko struktūru un pētījumiem, kuros noteikti leľķi gūţas 

un ceļa locītavā ar maksimālo spēka momenta parādīšanos. Tieši šādos kāju daļu stāvokļos 

sitiena kāja sāk sitiena izpildi – priekšējā lokveida sitiena ar kāju sitiena sagatavošanas fāzes 

sākumā augšstilbs sāk fleksiju, bet sitiena fāzes sākumā notiek apakšstilba fleksija ar eksplozīvu 

raksturu; sānu taisnā sitiena ar kāju sitiena sagatavošanas fāzes sākumā augšstilbs sāk fleksiju, 

bet sitiena fāzes sākumā notiek augšstilba un apakšstilba ekstenzija ar eksplozīvu raksturu. 

Atbilstoši V.I.Dubrovska un I.B.Sotska atziľām ātruma pieaugums kustības sākumā lielā mērā 

nosaka kustības izpildes ātrumu un laiku kopumā (Дубровский, 2003; Сотский, 2005). 

 

Izpildot saliekšanas un iztaisnošanas piepūles maksimālās izometriskās slodzēs, 

tika noteikti šādi parametri (sk. 32.att.): 

1) maksimālais spēka moments (Nm); 

2) muskuļa sasprindzināšanas laiks (s); 
3) muskuļa sasprindzināšanas jauda (Nm/s). 

 

 
 

32.att. Spēka momenta diagramma muskuļa izometriskās sasprindzināšanas laikā 

 

Maksimālais spēka moments ir sportista uzrādītais maksimālais spēka moments, kuru 

viľš sasniedza muskuļa saraušanās četru sekunţu laikā. 

Līdz ar to, pielietojot ierīci REV 9000, tika konstatēta sportista maksimālā spēka un 

ātrspēka trenētības dinamika, kas ļāva pilnveidot mācību-treniľu procesu. 

Pirms testēšanas sportists izpildīja 15 min. iesildīšanos, kura sastāvēja no 3 min. 

vienmērīga skrējiena, 8 min. iesildīšanās ar brīvām kustībām, 3 min. stiepšanas vingrinājumiem 

kāju muskulatūrai un 1 min. speciālās iesildīšanās uz izokinētiskā dinamometra REV 9000 

(Čupriks, 2006). 

 

Maksimālais spēka 

moments 

Muskuļa 

sasprindzināšanas laiks 
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33.att. Sportista stāvoklis augšstilba spēka momenta un spēka impulsa mērīšanas 

testam (Catani, 1992) 

 

Pirms testa izpildes dalībniekam tika paskaidrots par vingrinājuma izpildi. Testējot 

augšstilba saliecējmuskuļus un atliecējmuskuļus, sportists ieľem sākuma stāvokli: guļus stāvoklī, 

kurā rumpis tika fiksēts ar gurnu stiprinātāju, ko veidoja horizontāla siksna gurnu rajonā, lai 

bloķētu rumpja kustības mugurkaulājā. Tad izokinētiskās ierīces REV 9000 palīgrīka Nr. 3 viens 

gals tika piestiprināts pie izokinētiskās ierīces REV 9000 pretī sportista gūţas locītavai, un otrs 

gals – pie sportista augšstilba apakšējās daļas (sk. 33.att.). 

 

Testa izpilde: 

1) pēc pirmā skaľas signāla sportists izpilda izometrisko iztaisnošanas piepūli (ekstenzija) 

ar augšstilbu līdz otrajam skaľas signālam (sasprindzināšanās darbība jāizpilda 

maksimāli ātri); piepūles ilgums – 3 sekundes; 

2) atpūtas ilgums līdz nākamā uzdevuma izpildei – 20 sekundes; 

3) pēc pirmā skaľas signāla sportists izpilda izometrisko saliekšanas piepūli (fleksija) ar 

augšstilbu līdz otrajam skaľas signālam (sasprindzināšanās darbība jāizpilda maksimāli 

ātri); piepūles ilgums ir – 3 sekundes; 

4) atpūtas ilgums līdz nākamā uzdevuma izpildei – 20 sekundes; 

5-7) sportists atkārto 1-3) uzdevumu. 

 

 
 

34.att. Sportista stāvoklis apakšstilba spēka momenta un spēka impulsa mērīšanas testam 

(Catani, 1992) 
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Pirms testa izpildes dalībniekam tika paskaidrots par vingrinājuma izpildi. Testējot 

apakšstilba saliecējmuskuļus un atliecējmuskuļus, sportists ieľem sākuma stāvokli: sēdus 

stāvoklī, kurā rumpis tika fiksēts ar gurnu stiprinātāju, ko veidoja divas sakrustotas siksnas. 

Iegurnis tika fiksēts ar horizontālas siksnas palīdzību gurnu rajonā, lai bloķētu kustības gūţas 

locītavā. Izokinētiskās ierīces REV 9000 palīgrīka Nr. 1 rotācijas ass tika piestiprināta pie 

izokinētiskās ierīces REV 9000 pretī sportista ceļa locītavai, un otrs gals – pie sportista 

apakšstilba apakšējās daļas (sk. 34.att.). 

 

Testa izpilde: 

1) pēc pirmā skaľas signāla sportists izpilda izometrisko iztaisnošanas piepūli (ekstenzija) 

ar augšstilbu līdz otrajam skaľas signālam (sasprindzināšanās darbība jāizpilda 

maksimāli ātri); piepūles ilgums – 3 sekundes; 

2) atpūtas ilgums līdz nākamā uzdevuma izpildei – 20 sekundes; 

3) pēc pirmā skaľas signāla sportists izpilda izometrisko saliekšanas piepūli (fleksija) ar 

augšstilbu līdz otrajam skaľas signālam (sasprindzināšanās darbība jāizpilda maksimāli 

ātri); piepūles ilgums – 3 sekundes; 

4) atpūtas ilgums līdz nākamā uzdevuma izpildei – 20 sekundes; 

5-7) sportists atkārto 1-3) uzdevumu. 

Mērījumi tika veikti sešas reizes – pirms eksperimenta, pēc 1.sagatavošanas perioda, 

pēc 1.sacensību perioda, pirms 2.sagatavošanas perioda, pēc 2.sagatavošanas perioda un pēc 

eksperimenta. 

2.2.4. Kinemogrāfija 

 

Kinemogrāfija (no grieķu valodas kino – kadrs + grapho – rakstu) ir metode, ar kuras 

palīdzību reģistrē pētāmā objekta viena vai vairāku punktu (smaguma centrs, kustību ass u.tml.) 

kustības trajektoriju.  

Ātruma aprēķināšanai jānosaka arī šajā laikā punkta noietais ceļš. Kinemogrāfijā tas ir 

attālums starp diviem blakus esošiem punktiem (Ожегов, 1992). 

Kinemogrāfijas metode tika izvēlēta, lai precīzi noteiktu sitienu ar kāju kinemātisko 

struktūru, sadalītu sitiena fāzes un noteiktu izpildes laiku katrā no fāzēm un sitienā kopumā. 

Videoanalīze tika veikta četras reizes, kas ļāva kontrolēt mācību-treniľu procesa satura ietekmi 

uz sitienu ar kāju ātruma attīstības dinamiku. 

Videofilmēšana notika LSPA cīľas un austrumu divcīľas sporta veidu zālē uz speciālā 

tekvondo ITF paklāja. Pirms paľēmienu izpildes pētāmie tekvondisti iesildījās 10 minūtes ar 

mierīgu skrējienu, vispārattīstošiem, speciālajiem un stiepšanas vingrinājumiem. Katrs sportists 

tika iepazīstināts ar pētījuma mērķi, uzdevumiem un veikšanas gaitu. 

Kustības analīze tika veikta ar divām ātrgaitas kamerām Basler A602fc (100 Hz) (sk. 

35.att.) un apstrādes programmu SIMI Motion.  
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35.att. Ātrgaitas kamera  

Basler A602fc   (100 Hz) 

36.att. Gaismas atstarotāji uz dalībnieka 

sitiena kājas gurna, ceļa un potītes 

 

Gaismas atstarotāju mārkeri tika piestiprināti pie trim kāju punktiem: gurns (Trochanter 

Major), celis (Condylus Lateralis) un potīte (Malleolus Lateralis) (sk. 36.att.). Kameras tika 

novietotas tā, lai visi atstarotāji kustības laikā būtu maksimāli redzami. Viena kamera atradās 

priekšā-augšā attiecībā pret sitiena ar kāju izpildes virzienu, bet otra – sānis-augšā no dalībnieka 

priekšpuses. Pēc videoieraksta kustības punkti tika digitalizēti ar programmu SIMI Motion 3D 

(sk. 37.att.). 

Kustības kalibrēšana notika ar SIMI lāzera kalibrēšanas sistēmu saskaľā ar izstrādātāja 

rokasgrāmatu. 

 
 

37.att. Sitienu ar kāju videofilmēšanas shēma 

 

Ar kinemogrāfijas palīdzību tika noteikts: 

1) tekvondo uzbrukuma paľēmiena tehnikas sagatavotības līmenis – leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālas apakšstilba saliekšanas; 

2) sitienu izpildes minimālais laiks, kustību bieţums, reakcijas ātrums un laiks 

katrā no tehnikas fāzēm (sk. 10.tab.). 
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10.tabula  
Videoanalīzes rezultātu parametri 

 

Promocijas darba videoanalīzes parametri 

             

Tehniskās sagatavotības 

parametri 

 
Speciālā ātruma sagatavotības parametri 

             

Sitiena 

kinemātiskā 

struktūra 

Minimālais 

leľķis ceļa 

locītavā 

 

Dollio čagi 

kustību 

bieţums 

Jop čagi 

reakcijas 

ātrums 

Sitienu 

izpildes laiks 

Sitienu fāţu 

laiks 

 

Kinemogrāfija dod iespēju izmērīt kustību ātrumu un laiku tieši sitiena izpildes laikā. 

 

Eksperimenta dalībnieki izpildīja sešus sitienus ar kāju: 

1. priekšējais lokveida sitiens ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi (laiks) (sk. 38.att.); 

2. priekšējais lokveida sitiens ar aizmugurē izvirzītu kāju Dollio čagi (laiks) (sk. 

39.att.); 

3. divreiz atkārtots priekšējais lokveida sitiens ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi 

(laiks, kustību bieţums) (sk. 40.att.); 

4. sānu taisnais sitiens ar priekšā izvirzītu kāju uz vietas Jop čagi (laiks) (sk. 41.att.); 

5. sānu taisnais sitiens ar priekšā izvirzītu kāju kustībā uz priekšu Jop čagi (laiks) (sk. 

42.att.); 

6. pretuzbrukums ar sānu taisno sitienu ar priekšā izvirzītu kāju Jop čagi (laiks, 

vienkāršas reakcijas ātrums) (sk. 43.att.). 

 

                    
 

38.att. Dollio čagi ar priekšā izvirzītu 

kāju 

39.att. Dollio čagi ar aizmugurē izvirzītu 

kāju 
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40.att. Divreiz atkārtots Dollio čagi ar priekšā izvirzītu kāju 

 

                     
 

41.att. Jop čagi ar priekšā izvirzītu kāju 42.att. Jop čagi ar priekšā izvirzītu kāju 

kustībā uz priekšu  

 

 
 

43.att. Jop čagi ar priekšā izvirzītu kāju kā pretuzbrukums (reakcijas ātrums) uz 

vizuālo kairinājumu 

 

38. – 43.attēlos ar treknu līniju parādīta pētītā kāja un sitienu izpildes ietekmējošie 

faktori. 43.attēlā parādīts vizuālais signāls, pēc kura sportists izpilda sitienu. 

Videofilmēšana notika četras reizes – pirms (2010.gada 6.janvārī) un pēc eksperimenta 

pirmā makrocikla (2010.gada 9.jūnijā), pirms (2010.gada 8.septembrī) un pēc eksperimenta otrā 

makrocikla (2010.gada 22.decembrī), bet rezultātu ieguve, interpretācija un analīze – divas 

nedēļas pēc katras videofilmēšanas. 

 

Vizuālais 

signāls 
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2.2.5. Goniometrija 

 

Goniometrija ir locītavu leľķu mērīšanas paľēmiens (Ţukovskis, 1989; Ţukovskis, 

1991; Смирнов, 1977). 

Goniometrija tiek pielietota kustību leľķu mērīšanai (locītavu mērīšana) un vērtē ne 

tikai lokanības attīstības līmeni, bet ļauj analizēt arī kustību biomehāniku.  

 

Sporta pētījumos kustību amplitūda tiek mērīta ar šādiem paľēmieniem: 

- mehāniskie (goniometriskie); 

- elektromehāniskie (elektrogoniometriskie); 

- optiskie (foto-, kino-, videoreģistrācija). 

 

Pirmajā gadījumā leľķiskas pārvietošanas tiek mērītas ar transportieri. Kustības laikā 

leľķis starp segmentu asīm mainās, un to izmaiľas tiek reģistrētas ar goniometru. Ar 

elektrogoniometru grafiskā veidā to var ierakstīt datorā, kas ļauj sekot locītavu leľķu (grādos) 

izmaiľām daţādās kustību fāzēs. 

Optisko metoţu izmantošana (ātrgaitas foto un videofilmēšana) ļauj precīzi noteikt 

sportista daţādu ķermeľa daļu kustību leľķiskos rādītājus. 

Pētījumā tika pielietotas divas zinātniskās aparatūras. Pirmā pieder pie 

elektromehāniskajām – izokinētiskā ierīce REV 9000, kas ļāva noteikt leľķus, pie kuriem 

augšstilba un apakšstilba kustības sasniedz maksimālo spēka mirkli. Pēc daţādiem 

pilotpētījumiem, rezultātu korelācijas un literatūras avotu analīzes tika izvēlēti optimāli 

apakšstilba un augšstilba leľķi, pie kuriem sportisti veica saliekšanas un iztaisnošanas muskuļu 

sasprindzināšanas piepūles izometriskajā (statiskajā) darba reţīmā. 

Otra zinātniskā aparatūra ir videofilmēšana ar divām ātrgaitas kamerām Basler 

A602fc (100 Hz) un apstrādes programmu SIMI Motion. Pēc rezultātu apstrādes tika precīzi 

noteikti leľķi starp apakšstilbu un augšstilbu sitiena laikā. Nosakot apakšstilba maksimālo 

fleksiju (minimālais leľķis), tika noteikts sitiena sagatavošanas fāzes nobeigums un sitiena 

izpildīšanas fāzes sākums, kā arī savstarpēja sakarība starp minimālo leľķi un sitiena izpildes 

laiku. 

 

2.2.6. Pedagoģiskais eksperiments 

 

Lai pārbaudītu izvirzītās hipotēzes ticamību, darbā tika izmantots pedagoģiskais 

eksperiments, kurš tika veikts starp divām grupām: kontroles grupa un eksperimentālā grupa. 

Laikaposmā no 2010.gada 4.janvāra līdz 2010.gada 17.decembrim eksperimentālās 

grupas 12-14 gadu vecuma tekvondistiem tika izmantots speciālās fiziskās un tehnikas 

pilnveidošanas un kontroles metodika. 

Eksperiments noritēja gada cikla divos makrociklos un 9 mezociklos.  

Pirmajā makrociklā notika 5 mezocikli: divi – sagatavošanās periodā, divi – sacensību 

periodā un viens – pārejas periodā. Otrajā makrociklā notika 4 mezocikli: divi – sagatavošanās 

periodā un divi – sacensību periodā. Mikrociklu skaits katrā mezociklā daţāds – no 4 līdz 6 

mikrocikliem. Katrā mikrociklā notika 3 treniľu nodarbības. Katra treniľa ilgums – 90 minūtes. 

Vingrinājumu kopumi tika pielietoti nodarbības galvenās daļas sākumā pie pulsa frekvences 

130±10 sit./min. Pirms eksperimenta audzēkľi tika brīdināti, ka gadījumā, ja vingrinājuma 

izpildes laikā viľi subjektīvi jūt nogurumu vai izpildes tempa samazināšanos – vingrinājums 

jāpārtrauc un jāatpūšas līdz nākamajam piegājienam. Pirms katra kopuma audzēkľi tika apmācīti 

vingrinājumu izpildē. Eksperimenta galvenais uzdevums bija slodzes sistemātiska progresēšana 

eksperimentālās grupas treniľu mezociklos. Lēcienu izpildes intensitāte tika dozēta ar to izpildes 
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raksturu (palēcieni, lēcieni uz vietas, daudzsoļu lēcieni, lēcieni uz paaugstinājuma, lēcieni 

dziļumā) atbilstoši sagatavotības periodam, bet tekvondo speciāli sagatavojošie vingrinājumi un 

sitienu ar kāju izpildes intensitāte tika dozēta ievērojot vingrinājuma izpildes laiku ar maksimālo 

ātrumu. 

Kontroles grupas tekvondisti trenējās, ievērojot treniľu procesa slodzes sistemātisku 

palielināšanu ar paľēmienu izpildes ātruma regulēšanu. Sportistu antropometriskie parametri 

netika ievēroti. Visi izpildīja vienādus vingrinājumus, ar vienādu dozējumu, nemainot izpildes 

augstumu, tālumu vai raksturu. Vispārējās un speciālās fiziskās un tehniskās sagatavotības 

kontrole tika veikta ar kontrolvingrinājumiem (mācību gada sākumā un beigās) un sasniegumiem 

sacensībās (uzvaras vai zaudējums) ar vizuālo metodi (subjektīvi). 

 

2.2.7. Matemātiskā statistika 

 

Lai salīdzinātu eksperimentālās un kontroles grupas līdzvērtību, tika pielietota 

neatkarīgu paraugkopu salīdzināšana ar Stjūdenta kritēriju vai Van der Vardera kritēriju atkarībā 

no tā, vai kopas atbilst normālam sadalījumam. 

Lai pārbaudītu eksperimenta rezultātu pieauguma ticamību, tika pielietots Stjūdenta 

kritērijs saistītām kopām vai Vilkonsona kritērijs.  

Rezultātu savstarpējās sakarības tika noteiktas ar Pīrsona korelācijas koeficientu, 

Spirmena rangu korelācijas koeficientu korelācijas matricu (Dravnieks, 1997). 

 

2.3.  Pētījuma organizēšana 

 

Pētījums notika 3,5 gadu laikaposmā no 2007.gada septembra līdz 2010.gada 

decembrim un tika veikts vairākos posmos. 

Pirmajā pētījumu posmā (2007.gada septembris – 2008.gada decembris) tika veikta 

literatūras analīze, problēmas formulēšana un izvirzīta hipotēze. Veikta citu valstu pētījumu par 

sitienu ar kāju biomehānikas struktūru futbolā, tenisā un divcīľas sporta veidos.  

Otrajā pētījumu etapā (2008.gada septembris – 2008.gada decembris) Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā divas reizes tika organizēts pilotpētījums – pedagoģiskais konstatējošais 

eksperiments ar mērķi izstrādāt videofilmēšanas ar ātrgaitas kamerām metodoloģiju, kā arī tika 

veikta apakšstilba un augšstilba dinamometrija ar mērierīci REV 9000 ar mērķi pielāgot 

uzdevuma slodzi un programmu, kura piemērota šim vecuma posma spēka attīstībai. 

Trešajā pētījumu posmā (2010.gada 4.janvāris – 2010.gada 17.decembris) tika realizēta 

speciālās fiziskās un tehniskās sagatavotības pilnveidošanas un kontroles metodika, rezultātu 

analīze un interpretācija.  
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3. SITIENU AR KĀJU ĀTRUMA ATTĪSTĪŠANAS UN 

TEHNISKĀS SAGATAVOTĪBAS PILNVEIDES UN KONTROLES 

METODIKA TEKVONDO SPORTA VEIDĀ 

 
Promocijas darba mērķa – tekvondo ITF sitienu ar kāju kinemātiskās struktūras izveide 

saistībā ar sportista antropometriskajiem rādītājiem, speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās 

sagatavotības pilnveides un kontroles metodikas izstrāde un tās ietekmes noteikšana, – 

sasniegšanai tika izvirzīti trīs uzdevumi, kuru risināšana soli pa solim ļāva atrast atbildes uz 

izvirzītajiem jautājumiem, pamatojoties uz literatūras avotu analīzes un pedagoģisko 

eksperimentu rezultātiem gan pēc katra mācību treniľu  procesa sagatavošanas posma, gan pēc 

eksperimenta kopumā. 

Esošā darba nodaļās tika atspoguļoti pētījuma uzdevumu risināšanas rezultāti un to 

analīze. 

 

3.1. Tekvondistu ITF sitienu ar kāju biomehāniskā analīze 

 

Lai risinātu darba mērķi un pirmo uzdevumu, tika veikta tekvondo sitienu ar kāju 

biomehāniskās struktūras analīze saistībā ar sportista antropometriskajiem rādītājiem. 

Pētot un veidojot sitiena ar kāju biomehānisko struktūru tika pētīti līdzīgi zinātniskie 

raksti karatē (Gianino, 2010), tekvondo WTF (Falco, 2009), tekvondo ITF (Романенко, 2010), 

kikboksa (Kellis, 2007) sporta veidos. 

Katram no pētījumiem tika paredzēti savi mērķi un uzdevumi saskaľā ar sporta veida 

specifiku. Rakstos apskatīts sitienu ar kāju laiks, ātrums, paātrinājums un sitienu trajektorija; 

daţos no tiem – salīdzinājums starp sportistiem iesācējiem un augstas klases sportistiem. 

Lai risinātu darba pirmo uzdevumu un noteiktu sitienu ar kāju biomehāniskos 

parametrus, tika atlasīti 10 tekvondisti no diviem Latvijas Tekvondo (ITF) asociācijas klubiem 

12-14 gadu vecumā ar zaļās un zilās jostas meistarības pakāpi, augums – 150-162 cm, ķermeľa 

svars – 38-52 kg un tekvondo sporta stāţs – 3-5 gadi. 

Sportisti veica sešus sitienus ar kāju – priekšējo lokveida sitienu ar kāju (Dollio čagi) un 

sānu taisnu sitienu ar kāju (Jop čagi) saskaľā ar trim daţādiem uzdevumiem.  

 

Priekšējais lokveida sitiens ar kāju tika izpildīts: 

- ar priekšā izvirzītu kāju; 

- ar aizmugurē izvirzītu kāju; 

- kā dubultais sitiens ar priekšā izvirzītu kāju, ar kuru palīdzību tika noteikts sitienu 

izpildes bieţums. 

 

Sānu taisnais sitiens ar kāju tika izpildīts ar priekšā izvirzītu kāju: 

- uz vietas; 

- kustībā ar slīdsoli uz priekšu; 

- uz vietas kā atbildes reakcija uz pretinieka uzbrukumu. 

 

Katrs sitiena veids tika izpildīts divas reizes ar dominējošo kāju pa boksa „ķepu” 

(sitiena mērķis), kuru partneris tur sitiena attālumā (kāju garumā, izľemot sānu taisno sitienu ar 

kāju, kurā sitiena attālums tiek mērīts, pieliekot aizmugurē izvirzītu kāju pie priekšā izvirzītas 

kājas plus kāju garums). Kopā viena eksperimenta laikā katrs sportists izpildīja 12 sitienus ar 

kāju. Pēc katra sitiena izpildes analīzes tika noteikts sitiena laiks, sitiena sagatavošanas un 
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izpildes fāţu laiks, leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas, ka arī gūţas, ceļa 

un potītes locītavu ātruma izmaiľu raksturs. 

Pēc sitienu izpildes katram dalībniekam tika mērīti noteikti antropometriskie parametri: 

ķermeľa svars (kg), augums (cm), sitiena kājas, augšstilba un apakšstilba garums (cm), 

augšstilba un apakšstilba apkārtmērs (cm) (mērīšanas aprakstus skatīt darba 2.2.2.apakšnodaļā). 

Antropometriskie parametri tika salīdzināti ar sitienu ar kāju, sitiena ar kāju sagatavošanas un 

sitiena izpildes fāţu izpildes laiku un leľķi ceļa locītavā pie apakšstilba maksimālās saliekšanas. 

Daţādos literatūras avotos ir daţādi dati par sitiena fāţu sadali. Futbola pētnieki (Kellis, 

2007) izšķir sākotnējo, atvēziena, kustības uz priekšu, pirmstrieciena, sadursmes un beigu fāzes. 

Utkins V. (Уткин, 1984) runā par metienu un sitienu futbolā biomehāniku, kurā izšķir atvēziena, 

metiena (sitiena) un saskarsmes ar priekšmetu fāzes. 

Divcīľas veidos sitienu izpilde atšķiras no citiem metienu un sitienu sporta veidiem 

(Arshi, 2003; Lee, 1993; Nien, 2006; Nien, 2007; Tsai, 2007). Sitiens tekvondo ir jāapskata 

sīkāk un detalizētāk. Pēc pētījuma rezultātiem tika iegūti svarīgi dati, kuros izšķir četras sitiena 

ar kāju pamatfāzes – sagatavošanas, sitiena, kontakta ar mērķi un pēcsitiena fāzes. Katra no tām 

izpilda savu atsevišķu funkciju sitiena veiksmīgai izpildei (sk. 44.att.). 
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fāze 
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44.att. Sānu taisnā sitiena ar kāju Jop čagi kinemātiskā struktūra 

 

Sagatavošanas fāzē sportists gatavojas sitienam, gatavo optimālus apstākļus 

efektīvākai darbības izpildei. Tekvondists stāv vai pārvietojas cīľas stājā un izpilda sitienu 

pārsvarā no sānu pozīcijas, kurā aizmugurē izvirzītā kāja atrodas vienā plaknē ar sitiena izpildes 

virzienu. Šādas stājas priekšrocība raksturojama ar to, ka pretinieks neredz aizmugurē izvirzīto 

kāju, līdz ar to viľam ir grūtāk paredzēt pretinieka uzbrukuma veidu un izpildes laiku, kā arī 

sagatavojošās kustības (aizmugurē izvirzītas kājas pārvietošanu vai saliekšanu atspēriena 

veikšanai) (sk. 45.att.). 
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45.att. Sitienu ar kāju sagatavošanas fāze 

 

Sitiena sagatavošanas fāze dalās vēl divās apakšfāzēs – sitiena kājas pēdas atraušanas 

no atbalsta fāze un apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze. Pēdas atraušanas no atbalsta fāze 

sākas ar papēţa atraušanas no paklāja mirkli un turpinās, līdz pēda pilnīgi atraujas no atbalsta. 

Izpildot šo darbību, ir ļoti svarīgi izpildīt atspērienu ar pēdas pirkstgaliem, kas veicina sitiena 

ātrāku startu un labāku izpildes laiku. 

Izpildot priekšējā lokveida sitiena ar kāju pēdas atraušanas no atbalsta fāzi, sportists 

izpilda pēdas ekstenziju un sāk izpildīt augšstilba un apakšstilba fleksiju sitiena virzienā. 

Izpildot sānu taisnā sitiena ar kāju pēdas atraušanas no atbalsta fāzi sportists izpilda 

pēdas ekstenziju un sāk izpildīt augšstilba un apakšstilba fleksiju perpendikulāri sitiena 

virzienam. 

 

    
A        B 

46.att. Sitiena sagatavošanas fāze,  

kurā A – pēdas atraušanas no atbalsta fāze, B – apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze,  

α – leľķis ceļa locītavā 

 

Apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze sākas ar mirkli, kad pēda pilnīgi nepieskaras 

paklājam un turpinās līdz apakšstilba maksimālai fleksijai, kad leľķis ceļa locītavā sasniedz 

minimālo rādītāju (sk. 46.att.). Izpildot lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju, augšstilbs 

turpina aktīvu fleksiju sitiena virzienā ar rotāciju uz iekšu, bet apakšstilbs – fleksiju līdz 

minimālam leľķim ceļa locītavā. Attiecībā pret sitiena virzienu apakšstilbs atrodas aizmugurē. 

α 
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Izpildot sānu taisno sitienu ar kāju, augšstilbs turpina aktīvu fleksiju perpendikulāri 

sitiena virzienam ar rotāciju uz iekšu, bet apakšstilbs – fleksiju līdz minimālam leľķim ceļa 

locītavā. Apakšstilba maksimālās saliekšanas fāzes beigās pleca, gurna un potītes locītavas 

atrodas vienā plaknē attiecībā pret sitiena virzienu. Attiecībā pret sitiena virzienu apakšstilbs 

atrodas aizmugurē. 

 

  
 

47.att. Sitiena izpildes fāze, kur 

α – leľķis ceļa locītavā 

 

Sitiena izpildes fāze turpinās pēc sitiena sagatavošanas fāzes, iztaisnojot sitiena kāju 

sitiena izpildes virzienā līdz saskarei ar mērķi (sk. 47.att.). 

Priekšējā lokveida sitienā turpinās augšstilba neliela kustība (fleksija) sitiena virzienā ar 

bremzēšanas raksturu, bet apakšstilbs turpina aktīvi iztaisnoties līdz mērķa sasniegšanai. Sitiens 

notiek frontālajā plaknē, tas ir, – apakšstilbs iztaisnojas paralēli grīdai lokveidā no sāna. 

Sānu taisnā sitiena ar kāju sitiena izpildes fāzes laikā notiek kājas iztaisnošana sitiena 

virzienā sagitālajā plaknē – augšstilba un apakšstilba aktīvā ekstenzija. Kustība notiek 

taisnveidīgi, tas ir, – sitiena vieta (pēdas mediālā mala) pēc sagatavošanas fāzes pārvietojas taisni 

mērķa virzienā. 

 

  
 

48.att. Sitiena kontakta ar mērķi fāze 

 

Kontakta ar mērķi fāze ilgst no pieskāriena, līdz sitiena kāja neatraujas no mērķa (sk. 

48.att.). Ilgums ir atkarīgs no sportista muskuļu iestiepšanas-saraušanās spējas līmeľa. Jo ātrāk 

α 
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sportists pārslēgsies no muskuļu koncentriska līdz ekscentriskam reţīmam, jo īsāks būs kontakts 

ar mērķi. Cīľas laikā ir svarīgi ātri sākt kustību atpakaļ, lai turpinātu izpildīt nākamo darbību. 

Priekšējā lokveida sitienā ar kāju apakšstilbs sāk ekstenzijas kustību lokveidā uz āru, bet 

sānu taisnajā sitienā – taisni sagitālajā plaknē. 

 

  
 

49.att. Pēcsitiena fāze 

 

Pēc sitiena fāzes sportists virza kāju atpakaļ tādā paša trajektorijā, kā tika izpildīts 

sitiens līdz mērķa sasniegšanai, un nostājas sākuma stāvoklī – cīľas stājā (sk.49.att.).  

 

Pēc pirmseksperimenta videoanalīzes rezultātiem tika noteikta eksperimentālās un 

kontroles grupu sitienu ar kāju ātruma (sitiena ātrums, sitiena sagatavošanas un izpildes ātrums, 

sitiena reakcijas ātrums un divreiz izpildīta sitiena bieţums) attīstība. 

Pirmajā videoanalīzē piedalījās Latvijas Taekwon-do (ITF) asociācijas divu klubu 

audzēkľi – septiľi no viena un astoľi no otra kluba. Veicot pirmseksperimenta pētījumu, tika 

salīdzināti un pārbaudīti 12-14 gadu vecuma tekvondisti, lai izveidotu divas vienlīdzīgas grupas, 

ar kurām varētu veikt pedagoģiskus eksperimentus. Vienlīdzīgu grupu izveidei tika pielietota 

matemātiskās statistikas metode Stjūdenta kritērijs neatkarīgām kopām. Stjūdenta kritērijs tika 

izvēlēts, pamatojoties uz grupu atbilstību normālajam sadalījumam. 

Sakarā ar to, ka ne visi sportisti atbilda izvirzītajam uzdevumam un nebija iespējas 

sadalīt un izveidot divas vienlīdzīgas grupas pedagoģiskā eksperimenta veikšanai, grupu 

sportistu skaits tika ierobeţots ar pieciem dalībniekiem katrā grupā. 

Pēc pirmseksperimenta sitienu ar kāju videofilmēšanas analīzes tika salīdzinātas piecu 

eksperimentālās un piecu kontroles grupas dalībnieku priekšējā lokveida sitiena ar priekšā 

izvirzītu kāju sitiena izpildes laika rezultāti. Eksperimentālās grupas dalībnieku vidējais sitiena 

sagatavošanas fāzes laiks ir 0,24 s ± 0,01 s, bet kontroles grupas laiks ir 0,23 s ± 0,00 s. Grupu 

starpība nav statistiski ticama (α > 0,05), kas pēc esošā parametra liecina par grupu 

vienlīdzīgumu. Variācijas koeficients abām grupām ir mazāks par 10%, kas liecina par grupas 

vienveidīgumu (6,7% un 6,3%). 

Sitiena izpildes fāze eksperimentālajai grupai ir divreiz īsāka par sitiena sagatavošanas 

fāzi un ir vienāda ar 0,12 s, bet kontroles grupai 0,11 s. Standartkļūda abām grupām ir 0,00 s. 

Grupu starpība nav statistiski ticama (α > 0,05). Variācijas koeficients abām grupām ir lielāks 

par 10%, kas liecina par to, ka grupas nav vienveidīgas. 
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50.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Vērtējot sitiena laiku no papēţa atraušanas no atbalsta līdz sitiena kājas saskarei ar 

mērķi, eksperimentālās grupas rezultāts ir par 0,01 s labāks par kontroles grupas rezultātu (sk. 

50.att.). Eksperimentālās grupas vidējais sitiena laiks ir 0,35 s ±0,01 s, bet kontroles grupas laiks 

ir 0,34 s ± 0,01 s. Grupu starpība nav statistiski ticama (α > 0,05), kas pēc esošā parametra 

liecina par grupu vienlīdzīgumu. Variācijas koeficients abām grupām ir mazāks par 10%, kas 

liecina par grupu vienveidīgumu (8,5% un 6,1%). 

 

 

 

51.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās fleksijas rezultātu 

salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Ja grupu sitiena ātruma parametru rezultātu starpība nav statistiski ticama, tad leľķis 

apakšstilba maksimālajā saliekšanā ir statistiski atšķirīgs (α < 0,05). Līdz ar to pēc šī parametra 

grupas nav vienlīdzīgas. Eksperimentālās grupas vidējais leľķis ceļa locītavā pie apakšstilba 

maksimālās saliekšanas ir 80,06 grādi ± 2,85 grādi, bet kontroles grupai ir 70,03 grādi ± 1,76 

grādi (sk. 51.att.).  
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Matemātiskā statistika eksperimentālās un kontroles grupu priekšējā lokveida sitiena ar 

priekšā izvirzītu kāju salīdzināšanai tika veikta pēc Stjūdenta kritērija neatkarīgām kopām 

(rezultātus sk. 1.pielikumā). 

 

 

 
 

52.att. Eksperimentālās un kontroles grupas dubultā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Interesanti salīdzināt dubultā priekšējā lokveida sitiena ar kāju (divreiz izpildīta) izpildi 

(sk. 52.att.). Eksperimentālā grupa vidēji izpildīja sitiena sagatavošanas fāzi 0,19 s, bet kontroles 

grupa – 0,20 s laikā. Rezultātu atšķirība nav statistiski ticama (α > 0,05), kas liecina par grupu 

vienlīdzīgumu. Abu grupu variācijas koeficients ir mazāks par 10%, ar ko var novērtēt grupu 

sastāvu par vienveidīgu. Standartkļūda abām grupām ir vienāda ar 0,00 s.  

Sitiena izpildes fāze ir par 0,01 s ātrāka kontroles grupai (0,10 s) nekā eksperimentālajai 

grupai (0,11 s). Pēc matemātiskās statistikas atšķirības ir ticamas (α < 0,05), līdz ar to pēc esošā 

parametra grupas nav līdzvērtīgas. 

Eksperimentālā grupa vidēji izpildīja sitienu 0,30 s, bet kontroles grupa 0,29 s. 

Rezultātu atšķirība nav statistiski ticama (α > 0,05), kas liecina par grupu vienlīdzīgumu. Abu 

grupu variācijas koeficients ir mazāks par 10%, ar ko var novērtēt grupu sastāvu par vienveidīgu. 

Standartkļūda abām grupām ir vienāda ar 0,00 s (sk. 7.pielikumu). 

Otro sitienu izpildes rezultāti atšķiras no pirmā un ir mazāki eksperimentālajai grupai 

sitiena sagatavošanas fāzē par 0,01 s un ir 0,18 s, bet kontroles grupai – par 0,02 s un ir 0,18 s. 

Sitiena izpildes fāze gan eksperimentālajai, gan kontroles grupai ilga 0,10 s. Kopumā otrā sitiena 

laiks eksperimentālajai un kontroles grupai ir vienāds un ir 0,28 s (sk. 8.pielikumu). Visiem 

rezultātiem grupu atšķirības nav statistiski ticamas (α > 0,05). 
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53.att. Eksperimentālās un kontroles grupas dubultā lokveida pirmā un otrā sitiena ar 

priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās 

fleksijas rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

53.attēlā atspoguļots eksperimentālās un kontroles grupas dubultā lokveida pirmā un 

otrā sitiena ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās 

fleksijas rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta. Eksperimentālajai grupai leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba fleksijas pirmajam sitienam ir 80,25 grādi ± 0,79 grādi, bet 

otrajam – par 4,01 grādu lielāks – 84,26 grādi ± 1,99 grādi. Kontroles grupai leľķi ceļa locītavā 

ir gandrīz vienādi – pirmajam sitienam ir 78,96 grādi ± 1,25 grādi, bet otrajam sitienam – 78,23 

grādi ± 1,35 grādi. Pēc matemātiskās statistikas pirmā sitiena eksperimentālās un kontroles grupu 

rezultāti nav ticami (α > 0,05), bet otrajam sitienam ir statistiski ticamas atšķirības (α < 0,05). 

Visiem dubultā pirmā un otrā priekšējā lokveida sitiena ar kāju parametru rezultātu variācijas 

koeficients ir mazāks par 10%, kas liecina par grupu vienveidīgumu. 

 

Ne mazāk svarīga ātruma izpausmes forma tekvondo sportā ir sitienu izpildes bieţums, 

jo cīľas laikā bieţi ir jāizpilda vairāki sitieni pēc kārtas. Lai to noteiktu, sportists izpilda vienu un 

to pašu sitienu (lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi) divas reizes maksimālā 

ātrumā. Tika mērīts laiks starp mirkli, kad sportista pirmais sitiens sasniedz mērķi, un mirkli, kad 

sportista otrais sitiens sasniedz mērķi. Sitienu bieţums tika aprēķināts tā, lai noteiktu, cik sitienus 

sportists spēj izpildīt vienā sekundē (sitiens/s). 

Lai aprēķinātu sitienu bieţumu, sastādījām proporcionālu vienādojumu (sk. 54.att.), 

kuru izskaidrojam šādi: ja sportists spēj izpildīt vienu sitienu X sekunţu laikā, cik Y sitienus viľš 

varēs izpildīt vienā sekundē: 

 

1 sitienā 
= 

X sekundes 
; Y sitienu = 

1 sitienā * 1 sekundē 
, 

Y sitienu 1 sekundē X sekundes 

 

kur Y ir sitienu bieţums, X ir laiks starp diviem sitieniem kontakta ar mērķi laikā. 

 

54.att. Sitienu biežuma aprēķināšanas formula 

 

Ar to tika noteikts, cik daudz sitienu sportists var izpildīt vienā sekundē. 
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55.att. Eksperimentālās un kontroles grupas dubultā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) izpildes biežuma rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Eksperimentālās grupas dalībnieki vidēji izpildīja 1,55 sitienus/s ± 0,03 sitienus/s, bet 

kontroles grupa – par 0,17 sitieniem/s vairāk – 1,71 sitienus/s ± 0,03 sitienus/s (sk. 55.att.). Pēc 

matemātiskās statistikas eksperimentālās un kontroles grupu sitienu bieţuma rezultāti ir ticami (α 

< 0,05). Priekšējā lokveida sitiena ar kāju bieţuma variācijas koeficients ir mazāks par 10%, kas 

liecina par grupu vienveidīgumu (sk. 7.pielikumu). 

 

 
 

56.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms 

eksperimenta 

 

Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta ir parādīts 56.attēlā, 

kurā redzams, ka pat ar gandrīz vienādiem ātruma rezultātiem sitiena sagatavošanas fāzē 

eksperimentālās un kontroles grupas atšķirība nav statistiski ticama. Eksperimentālā grupa 

sitiena sagatavošanas fāzi vidēji izpildīja 0,25 s, bet kontroles grupa – 0,24 s. Sitiena izpildes 

fāze abām grupām ilga vidēji 0,11 s. Grupas ir līdzvērtīgas, jo atšķirība starp grupu rezultātiem 
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nav statistiski ticama (α > 0,05). Variācijas koeficients sitiena sagatavošanas fāzes rindkopām ir 

mazāks par 10%, bet sitiena izpildes fāzei ir lielāks par 10%. 

Summējot sitiena sagatavošanas un sitiena izpildes fāzes, noteicām, ka eksperimentālās 

grupas sportistiem sitiena laiks līdz mērķim ir 0,36 s, kas ir par 0,02 s labāks nekā kontroles 

grupai (0,34 s). 

 

 
 

57.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās fleksijas 

rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba fleksijas priekšējā lokveida sitienā 

eksperimentālajai grupai ir 82,23 grādi ± 0,68 grādi, bet kontroles grupai – 66,67 grādi ± 1,32 

grādi (sk. 57.att.). Variācijas koeficients abām grupām ir mazāks par 10%, līdz ar to grupas ir 

vienveidīgas. Pēc matemātiskās statistikas eksperimentālās grupas un kontroles grupas sitienu 

bieţuma rezultāti ir ticami (α < 0,05). 

 

Otrs sitiens ar kāju, kurš ir nozīmīgs tekvondo sporta veidā, ir sānu taisnais sitiens ar 

kāju (Jop čagi). 

Šo sitienu sportisti izpildīja atbilstoši trim daţādiem uzdevumiem. Līdz ar to šo sitienu 

ātrums, laiks un tehniskais izpildījums būtiski atšķiras. Pirmais sānu taisnais sitiens ar kāju tika 

izpildīts ar priekšā izvirzītu kāju uz vietas. Otro sitienu Jop čagi sportists izpildīja uz vietas pēc 

partnera uzbrukuma. Šajā gadījumā tika mērīts sitiena fāţu un sitiena laiks, kā arī sitiena 

reakcijas laiks no partnera uzbrukuma uzsākšanas mirkļa līdz dalībnieka atbildes kustības 

sākumam. Trešais sitiens ir sānu taisnais sitiens ar kāju kustībā ar slīdsoli uz priekšu. 
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58.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) uz vietas 

izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena uz vietas (Jop čagi) izpildes 

laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta tika parādīts 32. attēlā, kurā redzams, ka pat ar 

gandrīz vienādiem ātruma rezultātiem sitiena sagatavošanas fāzē eksperimentālās un kontroles 

grupas atšķirība nav statistiski ticama. Eksperimentālā grupa sitiena sagatavošanas fāzi vidēji 

izpildīja 0,24 s ± 0,01 s, bet kontroles grupa – 0,23 s ± 0,01 s. Sitiena izpildes fāze 

eksperimentālajai grupai ir 0,09 s, bet kontroles grupai ilga vidēji 0,10 s. Grupas ir līdzvērtīgas, 

jo atšķirība starp grupu rezultātiem nav statistiski ticama (α > 0,05). Variācijas koeficients sitiena 

sagatavošanas fāzes rindkopām ir mazāks par 10%, bet sitiena izpildes fāzei ir lielāks par 10%. 

Sitiena laiks eksperimentālajai un kontroles grupai kopumā ilgst 0,33 s ± 0,01 s. 

 

 
 

59.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) uz vietas 

ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās fleksijas rezultātu salīdzinājums 

pirms eksperimenta 

 

Leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba fleksijas sānu taisnā sitiena uz vietas 

eksperimentālajai grupai ir 70,43 grādi ± 3,06 grādi, bet kontroles grupai – 63,92 grādi ± 1,51 
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grādi (sk. 59.att.). Pēc variācijas koeficienta eksperimentālā grupa nav vienveidīga (s%> 10%), 

bet kontroles grupa ir vienveidīga (s%< 10%). Pēc matemātiskās statistikas eksperimentālās un 

kontroles grupas sitiena laika rezultāti nav ticami (α > 0,05). 

 

 
 

60.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) uz vietas 

kā atbildes uz uzbrukumu izpildes laika un sitiena reakcijas ātruma rezultātu 

salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Eksperimentālās grupas un kontroles grupas sānu taisnā sitiena uz vietas (Jop čagi) kā 

atbildes uz uzbrukumu izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta tika parādīts 

60.attēlā, kurā redzams, ka eksperimentālās un kontroles grupas sitiena sagatavošanās un sitiena 

izpildes fāţu rezultātu atšķirība nav statistiski ticama (α > 0,05). Eksperimentālā grupa sitiena 

sagatavošanas fāzi vidēji izpildīja 0,21 s ± 0,01 s, bet kontroles grupa – 0,22 s ± 0,01 s. Sitiena 

izpildes fāze eksperimentālajai grupai ir 0,10 s, bet kontroles grupai ilga vidēji 0,09 s. Kopā sānu 

taisnā sitiena laiks eksperimentālajai un kontroles grupai ir 0,31 ± 0,01 s.  

Reakcijas laiks eksperimentālajai grupai ilga 0,25 s ± 0,02 s, bet kontroles grupai – par 

0,02 s labāks – 0,23 s ± 0,01 s. 

Grupas ir līdzvērtīgas, jo atšķirība starp grupu rezultātiem nav statistiski ticama (α > 

0,05). Variācijas koeficients sitiena sagatavošanas, sitiena izpildes fāzes un sitiena izpildes laika 

rindkopām ir mazāks par 10%, bet sitiena izpildes fāzei ir lielāks par 10%. 
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61.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) uz vietas 

kā atbildes uz uzbrukumu ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās fleksijas 

rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba fleksijas sānu taisnā sitiena uz vietas kā 

atbildes uz uzbrukumu eksperimentālajai grupai ir 70,69 grādi ± 1,51 grādi, bet kontroles grupai 

68,54 grādi ± 2,07 grādi (sk. 61.att.). Pēc variācijas koeficienta eksperimentālā grupa un 

kontroles grupa ir vienveidīgas (s%< 10%). Pēc matemātiskās statistikas eksperimentālās un 

kontroles grupas sitiena laika rezultātu atšķirība nav ticama (α > 0,05), līdz ar to var secināt, ka 

grupas ir līdzvērtīgas. 

Sānu taisnais sitiens ar kāju kustībā ar slīdsoli atzīmējams ar to, ka tam ir samērā ilga 

sitiena sagatavošanas fāze, jo pretinieks šajā gadījumā atrodas daudz tālāk nekā kāju attālumā, un 

līdz ar to sitiena sākumā sportists kopā ar sitiena kājas augšstilba fleksiju izpilda spēcīgu 

atspērienu ar atbalsta kāju sitiena virzienā. 

 

 
 

62.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) kustībā 

uz priekšu izpildes laika rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 
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Sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) kustībā uz priekšu ar slīdsoli eksperimenta grupu 

ātruma rezultātu atšķirības nav ticamas (α > 0,05), kas liecina par to, ka grupas ir līdzvērtīgas 

(sk. 62.att.). Sitiena sagatavošanas fāze eksperimentālajai grupai vidēji ilgst 0,31 s ± 0,01 s, bet 

kontroles grupai par 0,03 s ātrāk – 0,28 s ± 0,01 s. Grupu rezultātu variācijas koeficients parāda, 

ka grupas sastāvs nav vienveidīgs (s% > 10%). Sitiena izpildes fāze salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem sitieniem ir pat nedaudz īsāka – eksperimentālajai grupai – 0,08 s, bet kontroles 

grupai – 0,09 s. Sitiena ātrums līdz mērķa sasniegšanai eksperimentālajai un kontroles grupām 

ilgst attiecīgi 0,39 s un 0,37 s ± 0,01 s. Kontroles grupas rezultātu variācijas koeficients parāda, 

ka grupas sastāvs nav vienveidīgs (s% > 10%).  

 

 
 

63.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) kustībā 

uz priekšu ceļa locītavas leľķa pie apakšstilba maksimālās fleksijas rezultātu 

salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

Leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba fleksijas sānu taisnā sitiena kustībā uz 

priekšu eksperimentālajai grupai ir 84,79 grādi ± 4,42 grādi, bet kontroles grupai – 74,52 grādi ± 

4,76 grādi (sk. 63.att.). Pēc variācijas koeficienta eksperimentālās un kontroles grupas sastāvs 

nav vienveidīgs (s% > 10%). To var izskaidrot ar to, ka sitiens, pārvietojoties uz priekšu, notiek 

ilgāk un tehniskais izpildījums ir daudz sareţģītāks nekā, izpildot uz vietas. Kāju leľķis sitiena 

kājas ceļa locītavā var būt stipri atkarīgs no atbalsta kājas atspēriena spēka un amplitūdas. 

Pēc matemātiskās statistikas sitiena laika eksperimentālās grupas un kontroles grupas 

rezultātu atšķirība nav ticama (α > 0,05), līdz ar to var secināt, ka grupas ir līdzvērtīgas. 

Treniľu laikā trenerim ir jādomā par treniľu plāna un uzdevumu sastādīšanu. 

Attīstīšanas vingrinājumiem jābūt ciešā saistībā ar tehniskās sagatavošanās uzdevumiem. Mācību 

treniľu  process tika virzīts priekšējā lokveida un sānu taisnā sitiena ar kāju pilnveidošanai 

ľemot vērā katras fāzes un sitiena kopumā ātruma attīstīšanu. Šī uzdevuma risināšanai tika 

izstrādāti un aprobēti speciāli sagatavojošie vingrinājumi, kas pēc kinemātiskās struktūras atbilst 

priekšējām lokveidam un sānu taisnajam sitienam. 

 

Kopsavilkums 
Tekvondo sitienu ar kāju kinemātisko struktūru veido četras fāzes – sagatavošanas, 

sitiena, kontakta ar mērķi un pēcsitiena fāze. 

Sitieni ar kājām izpildīti no sānu cīľas stājas (kāju pirkstgali atrodas vienā plaknē ar 

mērķi). 
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Sagatavošanas fāze ilgst atkarībā no paša sportista. Sagatavojot sitienu, tekvondists var 

stāvēt uz vietas, izpildīt nelielus palēcienus uz vietas vai kustībā, kā arī pārvietošanās kustības 

vai kombinācijas daţādos virzienos ar soļiem („step”). 

Sitiena fāze ilgst vidēji 0,33 s un sastāv no divām fāzēm – sitiena sagatavošanas (0,23 s) 

un sitiena izpildes fāzēm (0,10 s). Sitiena sagatavošanas fāze sastāv no divām daļām – pēdas 

atraušanas no paklāja fāze (0,06 s) un apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze (0,17 s). Kontakts 

ar mērķi ilgst 0,15 s, bet pēcsitiena fāze ir visilgākā – 0,76 s. 

Sitiena fāţu ilguma attiecības tika aprēķinātas ľemot vērā laiku no papēţa atraušanas 

brīţa līdz kontaktam ar mērķi. Sitiena sagatavošanas fāze ilgst vidēji 0,23 s, tas ir, – 70% no 

sitiena fāzes izpildīšanas laika, kas ilgst 0,33 s. Savukārt sitiena izpildes fāze ilgst vidēji 0,10 s, 

tas ir, – 30% no sitiena fāzes izpildīšanas laika. Apskatot sitiena sagatavošanas fāzi, pēdas 

atraušanas no paklāja fāze ilgst 0,06 s, tas ir, – 18%, bet apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze 

– 0,17 s, tas ir, – 52%. 

 

3.2. Tekvondistu sitienu ar kāju biomehānisko un antropometrisko 

parametru mijsakarības noteikšanas analīze 

 

Tekvondo sitienu ar kāju ātrums un tehniskais izpildījums ir atkarīgs no ļoti daudziem 

faktoriem, kuri pozitīvi vai negatīvi ietekmē sitiena efektivitāti. 

Viens no šādiem faktoriem ir fizikas apakšnodaļas mehānikas likumsakarības, bet mūsu 

gadījumā biomehānikas likumi, kuri saistīti ar ķermeľa posmu garumiem un apkārtmēriem. 

Pētījumā tika noteikta savstarpēja sakarība starp sitienu biomehāniskajiem (sitienu laiks, 

sitienu sagatavošanas un sitienu izpildes fāzes laiks, leľķis pie apakšstilba maksimālās 

saliekšanas) un antropometriskajiem (ķermeľa svars, augums, kājas, augšstilba un apakšstilba 

garums, augšstilba un apakšstilba apkārtmērs) parametriem. 

Eksperimentā netika izdalīti atsevišķi sitiena ar kāju izpildes varianti, bet apskatīts 

atsevišķi priekšējais lokveida un sānu taisnais sitiens ar kāju, jo to izpildes kinemātiskā struktūra 

ir atšķirīga. 

 

 
 

64.att.  Priekšējā lokveida sitiena ar kāju biomehānisko un antropometrisko parametru 

sakarība 

+ vāja pozitīvā korelācija, ++ vidēja pozitīvā korelācija,  

- vāja negatīvā korelācija, -- vidēja negatīvā korelācija 
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Izpildot lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju, vidējā pozitīvā sakarība ir tikai starp 

sitiena laiku un augšstilba garumu (α < 0,01). Jo garāks ir sportista sitiena kājas augšstilbs, jo 

lielāks ir sitiena izpildes laiks. Tas nozīmē, ka sportisti ar īsākiem augšstilbiem sitienu ar kāju 

izpilda ātrāk nekā tie, kam augšstilbs ir garāks. To var izskaidrot ar to, ka sportistiem grūtāk celt 

garāko sviru (kāju) un viľiem nepietiek speciālā spēka, lai pārvarētu esošo pretestību (sk. 

64.att.). 

Sportisti ar lielāku ķermeľa masu parāda labāko sitiena un sitiena izpildes fāzes laiku 

(vidējā negatīvā korelācija). Kam apakšstilbs ir garāks, tiem ceļgala leľķis pie apakšstilba 

maksimālās saliekšanas ir mazāks, kas norāda uz to, ka, ātri ceļot ceļgalu uz augšu, veidojas 

lielāka ātruma inerce apakšstilba distālajam galam. Līdz ar lielāku apakšstilba saliekšanas 

ātrumu tas vairāk saliecas, un leľķis ceļa locītavā kļūst mazāks.  

Sliktāko laiku parādīja sportisti, kuriem augšstilba garums ir lielāks. Apakšstilba 

maksimālās saliekšanas leľķis ir lielāks tiem, kuriem ir garāka kāja. Labāku sitiena un sitiena 

izpildes fāzes laiku parādīja sportisti ar lielāku apakšstilba un augšstilba apkārtmēru (sk. 64.att.). 

 

 
 

65.att. Sānu taisnā sitiena ar kāju biomehānisko un antropometrisko parametru sakarība 

+ vāja pozitīvā korelācija, ++ vidēja pozitīvā korelācija,  

- vāja negatīvā korelācija, -- vidēja negatīvā korelācija 

 

Izpildot sānu taisno sitienu ar kāju, labākie laika rezultāti ir sportistiem ar lielāku 

ķermeľa masu, lielāku augumu, apakšstilba un kājas garumu un augšstilba un apakšstilba 

apkārtmēru (sk. 65.att.). Leľķis ceļgala locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas ir lielāks 

tiem, kuriem ir lielāks apakšstilba un kājas garums (α < 0,05). 

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka sitienu ar kāju ātrums ir atkarīgs no paľēmienu 

izpildes biomehāniskās struktūras un sportistu antropometriskajām īpatnībām. Līdz ar to tehnisko 

paľēmienu optimālo biomehānisko raksturojumu noteikšana saskaľā ar sportistu individuālajām 

īpatnībām sekmē efektīvāku treniľu procesa plānošanu un realizēšanu. 

 

Kopsavilkums 
Pētījumā tika noteikta savstarpēja sakarība starp sitienu biomehāniskajiem (sitienu 

laiks, sitienu sagatavošanas un sitienu izpildes fāzes laiks, leľķis pie apakšstilba maksimālās 

saliekšanas) un antropometriskajiem (ķermeľa svars, augums, kājas, augšstilba un apakšstilba 

garums, augšstilba un apakšstilba apkārtmērs) parametriem. 
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Izpildot lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju, ir statistiski ticama pozitīva sakarība 

tikai starp sitiena laiku un augšstilba garumu (α < 0,05). Sportisti ar lielāku ķermeľa masu 

parāda labāku sitiena laiku un sitiena izpildes fāzes laiku. Kam apakšstilbs ir garāks, tiem ceļgala 

leľķis pie apakšstilba maksimālas saliekšanas ir mazāks. Sliktāku laiku parādīja sportisti, kuriem 

augšstilba garums ir lielāks. Apakšstilba maksimālās saliekšanas leľķis ir lielāks tiem, kuriem ir 

garāka kāja. Labāko sitiena laiku un sitiena izpildes fāzes laiku parādīja sportisti ar lielāku 

apakšstilba un augšstilba apkārtmēru. 

Izpildot sānu taisno sitienu ar kāju, labāki laika rezultāti ir sportistiem ar lielāku 

ķermeľa masu, lielāku ķermeľa garumu, apakšstilba un kājas garumu un augšstilba un 

apakšstilba apkārtmēru. Leľķis ceļgala locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas ir lielāks 

tiem, kuriem ir lielāks apakšstilba un kājas garums (α < 0,05). 

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka sitienu ar kāju ātrums ir atkarīgs no paľēmienu 

izpildes biomehāniskās struktūras un sportistu antropometriskajām īpatnībām. Līdz ar to tehnisko 

paľēmienu optimālo biomehānisko raksturojumu noteikšana saskaľā ar sportistu individuālajām 

īpatnībām sekmē efektīvāka treniľu procesa plānošanu un realizēšanu. 

 

3.3. Tekvondo ITF speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās sagatavotības 

pilnveidošanas un kontroles metodika 

 

Metodika ir metoţu un paľēmienu kopums, kurš tika aprobēts un izpētīts noteikto darbu 

veikšanai (Васильков, 2008; Виноградов, 2009; Никитушкин, 2010; Подливаев, 2004; 

Холодов, 2003). 

Viens no šī darba pamatuzdevumiem ir speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības 

pilnveides un kontroles metodikas izstrāde un tās noteikšana. 

Fiziskajai sagatavošanai ir tieša saistība ar tehnisko paľēmienu pilnveidi. Cīľas laikā 

viens no galvenajiem uzdevumiem ir iegūt punktu, tas ir, izpildīt atbilstoši sporta veida 

noteikumiem tehnisko uzbrukuma vai pretuzbrukuma paľēmienu (sitienu) noteiktajā pretinieka 

ķermeľa vietā. Ja sitiens izpildīts ar neatļauto ķermeľa daļu neatbilstošajā pretinieka ķermeľa 

vietā, tad paľēmiens netiek vērtēts, kas nesekmē sportista uzvaras gūšanu. Tā kā paľēmiens, kurš 

veiksmīgi izpildīts ar kāju, tiek vērtēts augstāk nekā ar roku, tika izvēlēta sitiena ar kāju speciālā 

ātruma un tehnikas pilnveidošanas programmas izstrāde. 

Līdz ar to speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveides programmas saturs, 

metodes un līdzekļi tika sastādīti tā, lai panāktu sitiena ar kāju optimālās izpildes pilnveidošanu. 

Sitiena ar kāju speciālā ātruma attīstīšanas metodikā tika iekļauti daţādas intensitātes 

lēcieni, vingrinājumi ar apgrūtinājumiem, kuri nesamazināja izpildes ātrumu par 10%, 

vingrinājumi ar gumijas amortizatoriem gan ar pārvarošu, gan ar atkāpjošu kustības raksturu un 

sitieni ar kājām pa „ķepām” un maisiem ar maksimālo ātrumu. Vingrinājumi ar daţādu 

intensitāti un izpildes raksturu tika pielietoti atkarībā no mācību treniľu  sagatavošanās perioda, 

pielietojot atkārtojuma un sacensības fizisko spēju attīstīšanas metodes. 

Sitiena ar kāju tehnikas pilnveidošanas metodika ir cieši saistīta ar speciālā ātruma 

attīstīšanas metodiku. Tehnikas pilnveidošanas procesā tika pielietoti atsevišķo sitiena ar kāju 

fāţu un vesela sitiena vingrinājumi ar apgrūtinājuma pakāpi. Sagatavošanās perioda sākumā 

ievirzošajā mezociklos tika izpildīti tehniskie paľēmieni ar aerobas intensitātes raksturu līdz 30-

40 atkārtojumiem vienā piegājienā. Bāzes mezociklos intensitāte pieauga, bet apjoms 

pakāpeniski samazinājās līdz 15-20 atkārtojumiem. Ievērojot treniľu pamatprincipus, slodze 

treniľu procesā pakāpeniski palielinājās un sacensību periodā vingrinājumi tika izpildīti ar 

maksimālo ātrumu līdz 5-8 atkārtojumiem. Tehnikās mācīšanas procesā tika izmantotas dalītas, 

veselas, atkārtojuma un sacensības tehnikas mācīšanas metodes. 
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Sitiena ar kāju speciālā ātruma attīstīšanas un tehnikas pilnveidošanas metodika tika 

aprobēta un izpētīta pedagoģiskajā eksperimentā treniľu gada ciklā, kurš ietver sevī divus 

makrociklus. Katrs makrocikls sastāv no sagatavošanās ievirzošā (VFS) un bāzes (SFS), no 

pirmssacensību un sacensību mezocikliem. Starp diviem makrocikliem atrodas pārejas 

mezocikls, kura mērķis ir samazināt treniľu slodzi sportista darbspējas atjaunošanai. 

Sitiena ar kāju speciālā ātruma un tehnikas kontroles metodikas saturu veidoja 

instrumentālās metodes ar augstu mērīšanas precizitāti. Tās ir kustību analīze ar ātrgaitas 

kamerām Basler A602fc (100 Hz) kopā ar datu apstrādes programmu Simi motion un 

izokinētiskā ierīce REV 9000. Videofilmēšana ar ātrgaitas kamerām Basler A602fc (100 Hz) un 

datu apstrādes programma Simi motion ļauj precīzi līdz vienai simtdaļai noteikt sitiena ātrumu 

un izpildes laiku jebkurā darbības kustības mirklī, noteikt sitiena izpildes trajektoriju un ķermeľa 

daļas stāvokli vienai attiecībā pret otru. Galvenā šīs metodes priekšrocība ir fizisko spēju 

mērīšana un noteikšana kustībās, kuras maksimāli tuvu atbilst sacensību izpildes 

priekšnosacījumiem. Ar izokinētisko ierīci REV 9000 tika kontrolēta sportistu ātruma attīstība 

pie muskuļu saliekšanas un iztaisnošanas izometriskā darba reţīma. Vingrinājumi tika sastādīti 

tā, lai tie maksimāli atbilstu sitiena ar kāju izpildes kustību sākumam, kad jāpieliek maksimālā 

jauda paľēmiena efektīvai veikšanai. Muskuļu izometrisko darba reţīma kontroli sportisti veica 

pirms un pēc katra sagatavošanās un sacensību treniľu posma – sešas reizes (sk. 66.att.). 
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Sacensību
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7 8
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Pasākumi:  AD – atklātais dojangs (kontroles sacensības),  

LČ – Latvijas čempionāts,  

BK – Baltijas kauss,  

„Lūsis” – nacionālais turnīrs. 

Kontrole:  S – videofilmēšana ar ātrgaitas kamerām,  

R – augšstilba un apakšstilba saliekšanas un iztaisnošanas muskuļu pārbaude izometriskajā darba reţīmā,  

A – antropometrijas mērījumi. 

 

66.att. 12-14 gadu vecu tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības un kontroles metodikas plāns
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Pētījuma metodika sastāv no speciālā ātruma attīstīšanas programmas un to kontroles 

metoţu kopuma. 

Pētījuma programma paredz metoţu un līdzekļu izvēli atbilstoši gada cikla 

sagatavošanās periodiem un kalendāram plānam, sportistu vecumam un meistarības līmenim. 

Pētījuma kontroles metoţu kopums iekļauj parametru mērīšanu, kuri raksturo sitienu ar 

kāju kustības spēka (izometrisko slodţu testēšana), speciālā ātruma un tehnikas pilnveidi 

(kinemogrāfija), antropometrisko rādītāju izmaiľas (antropometrija). 

Starp divcīľas sportistu fiziskām īpašībām īpaši izcila ātrspēku kā vienu no svarīgākiem 

tehniski-taktisko darbības drošas un efektīvas izpildes faktoriem sacensības apstākļos (Попов, 

2000). 

Pedagoģiskā eksperimenta realizācijā tika pielietotas daţādas tehniskās un fiziskās 

sagatavotības metodes. No tehniskās sagatavotības metodēm tika izmantotas: 

1) vingrinājumu izpilde pa daļām; 

2) veselas vingrinājuma izpilde; 

3) vingrinājumu izpilde atvieglotos apstākļos; 

4) vingrinājumu izpilde apgrūtinātos apstākļos; 

5) vingrinājumu izpilde apstākļos, kuri modelē sacensības apstākļos. 

Fiziskās sagatavošanās metoţu izvēlē tika ľemts vērā ātruma attīstīšanas fizioloģiskie 

un bioķīmiskie aspekti. Tika pielietotas atkārtojuma, intervālā metodes, apļa un sacensības 

metodes. 

Pedagoģiskais eksperiments notika gada cikla divos makrociklos, 9 mezociklos un 45 

mikrociklos. Kopumā pētījuma dalībnieki piedalījās 135 treniľu nodarbībās (sk. 66.att.un 

11.tabulu). 

 

11.tabula  
Speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveidošanas treniľu programmas plāns 

 
 Treniľu periods 

(mezocikli) 

Mikrocikli, 

Nr. (skaits) 

Datums Mērķis Līdzekļi Metodes  

1
.m

a
k

ro
ci

k
ls

 

1.sagatavošanas 

periods 

     

1.mezocikls 

Ievirzošais 

1.-7. (7) 04.01.-

21.02. 

Vispārējā spēka 

attīstīšana 

Tehnikas mācīšana 

un korekcija 

Spēka vingrinājumi ar 

pretestības ierīcēm un 

personīgo svaru 

Vingrinājumi uz vietas 

pa daļām, sē91dus, 

stāvus bez un ar atbalstu 

Vispārēji 

attīstīšanas 

Vienmērīgā 

Nepārtrauktā 

Intervālā 

2.mezocikls 

Bāzes  

8.-12. (5) 22.02.-

28.03. 

Vispārējā ātruma 

un ātrspēka 

attīstīšana 

 

 

Tehnikas prasmes 

veidošana 

Palēcieni uz priekšu un 

atpakaļ, sānis 

Atkārtoti lēcieni 

Vingrinājumi pāros pa 

boksa „ķepām” 

Vispārēji un 

speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Intervālā 

Atkārtojumā 

Sacensību  

1.sacensību 

periods  

     

3.mezocikls 

Pirms sacensības 

13.-18. (6) 29.03.-

09.05. 

Speciālā ātruma un 

ātrspēka attīstīšana 

ar speciāli 

sagatavojošiem 

vingrinājumiem 

Tehnikas iemaľas 

veidošana un 

pilnveidošana 

Lēcieni uz, no un pāri 

paaugstinājumam,  

 

Vingrinājumi ar 

apgrūtinājumiem – 

amortizācijas gumiju, 

svara vestēm 

Speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Atkārtojumā 

Sacensību 
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11.tabulas turpinājums 

 
 4.mezocikls 

Sacensības 

19.-22. (4) 10.05.-

06.06. 

Speciālā ātruma un 

ātrspēka attīstīšana  

Tehnikas 

pilnveidošana 

Lēcieni dziļumā  

Sitieni pa boksa 

„ķepām”, maisu ar 

maksimālu ātrumu 

Tehnisko paľēmienu 

izpilde kombinācijās un 

treniľu cīľās 

Speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Atkārtojumā 

Sacensību 

 

Pārejas       

5.mezocikls 23.-30. (8) 07.06.-

01.08. 

Aerobas spējas 

attīstīšana 

Vispārējā spēka un 

ātruma attīstīšana 

Sporta spēles, kross 

Vingrinājumi uz 

trenaţieriem un ar 

personīgo svaru 

Vispārēji 

attīstīšanas 

Atjaunošanas 

Atpūta  02.08.-

5.09. 

   

2
.m

a
k

ro
ci

k
ls

 

2.sagatavošanas 

periods 

     

6.mezocikls 

Ievirzošais 

36.-39. (4) 06.09.-

03.10. 

Vispārējā spēka 

attīstīšana 

Tehnikas mācīšana 

un korekcija 

Spēka vingrinājumi ar 

trenaţieriem un 

personīgo svaru 

Vingrinājumi uz vietas 

pa daļām, sēdus, stāvus 

bez un ar atbalstu 

Vispārēji 

attīstīšanas 

Vienmērīgā 

Nepārtrauktā 

Intervālā 

7.mezocikls 

Bāzes 

40.-43. (4) 04.10.-

31.10. 

Vispārējā ātruma 

un ātrspēka 

attīstīšana 

 

 

Tehnikas prasmes 

veidošana 

Palēcieni uz priekšu un 

atpakaļ, sānis, 

Lēcieni uz, no un pāri 

paaugstinājumam 

Vingrinājumi pāros pa 

boksa „ķepām” 

Vispārēji un 

speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Intervālā 

Atkārtojumā 

Sacensību  

2.sacensību 

periods  

     

8.mezocikls  

Pirms sacensības 

44.-47. (4) 01.11.-

28.11. 

Speciālā ātruma un 

ātrspēka attīstīšana 

ar speciāli 

sagatavojošiem 

vingrinājumiem 

Tehnikas iemaľas 

veidošana un 

pilnveidošana 

Lēcieni no vietas 

Daudzsoļu lēcieni 

Vingrinājumi ar 

apgrūtinājumiem – 

amortizācijas gumiju, 

svara vestēm 

Speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Atkārtojumā 

Sacensību 

 

9.mezocikls 

Sacensības 

48.-50. (4) 29.11.-

19.12. 

Speciālā ātruma un 

ātrspēka attīstīšana  

 

Tehnikas 

pilnveidošana 

Lēcieni uz, no un pāri 

paaugstinājumam 

Lēcieni dziļumā 

Sitieni pa boksa 

„ķepām”, maisu ar 

maksimālu ātrumu 

Tehnisko paľēmienu 

izpilde kombinācijās un 

treniľu cīľās 

Speciāli-

sagatavošanās 

(attīstošie) 

Atkārtojumā 

Sacensību 

 

 

Tekvondistu sitienu ar kāju tehnikas analīzes rezultātā tika noteikti pamatvingrinājumi 

speciālā spēka un ātruma attīstīšanai. Kā atlases kritērijs tika noteikta viľu koordinācijas līdzība 

ar sacensības darbībām, kā arī tika ievērots šāds nosacījums: lai ātrspēka vingrinājumi sekmētu 

tehniskās sagatavotības paaugstināšanu, galvenokārt jāattīsta tieši tās kāju muskuļu grupas, kuras 

ir nepieciešamas viľa arsenāla paľēmienu izpildei. Pamata tekvondistu sitienu ar kāju izpildes 

muskuļu grupas ir augšstilba saliecēji un iztaisnotāji, apakšstilba iztaisnotāji, ķermeľa 

iztaisnotāji un vēdera preses muskuļu (Мартиросов, 1969). 
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12.tabulā atspoguļota sagatavošanās perioda ievirzoša VFS mezocikla treniľu 

programmas saturs, vingrinājumu secība, apjoms, intensitāte un atpūtas laiks starp piegājieniem. 

Slodzes komponenti atbilst speciālā ātruma attīstīšanas un sitienu ar kāju tehniskās 

sagatavotības pilnveidošanas metodikas pirmajam makrociklam. Intensitāte tika noteikta ar laiku 

attiecībā pret vingrinājuma izpildi maksimāli īsā laikā. Piemēram, 20 pietupienus ţākļstājā 

jāizpilda ar mazo intensitāti, tad 20 pietupienu izpildes laiks būs pa 40-60 % lielāks no 

maksimālā (Bompa, 2009). 

Otrā makrocikla apjoms un intensitāte ir lielākā par 10% katrā sagatavošanās periodā. 

 

12.tabula  
Sagatavošanās perioda ievirzoša VFS mezocikla treniľu programma 

 

M
ez

o
ci

k
ls

 

M
ik

ro
ci

k
ls

 

M
o

n
o

ci
k

ls
 

Viela 

Dozējums, 

pieg. x 

reizes 

Atpūtas pauze 

starp 

piegājieniem, 

minūtes 

Intensitāte, 

% no 

maksimālā 

1
.m

ez
o
ci

k
ls

 

Ie
v
ir

zo
ša

is
 V

F
S

 

1
.I

ev
ad

o
ša

is
 

1. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 40 

s. 

2) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

3) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera, 20 s. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu, 40 s. 

5) Sānu taisnais sitiens ar kāju sēdus, 20 s. 

6) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz vietas, 

20 s. 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

garais, 20 s. 

3x20 

 

2x10 

 

2x10 

 

3x20 

 

 

 

2x20 

2x20 

 

2x20 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

2. 

1) Pietupieni ar 60% no maksimālā svara 

stieni uz pleciem. 

2) Puspietupieni ar 60% no maksimālā 

svara stieni uz krūtīm. 

3) Celšanas uz pirkstgaliem ar 60% no 

maksimālā svara stieni uz pleciem. 

4) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju uz 

priekšu, 40 s. 

5) Daudz reizes atkārtots sānu taisnais 

sitiens ar kāju uz priekšu, nenolaiţot 

kāju, 20 s. 

3x12 

 

3x12 

 

3x12 

 

3x20 

 

3x20 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Maza 

40 – 60 % 

3. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 40 

s. 

2) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

3) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera, 20 s. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu, 40 s. 

5) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā, 20 s. 

6) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem, 20 s, 10 s. 

3x20 

 

2x10 

 

2x10 

 

3x20 

 

 

 

3x20 

 

3x20 

1x10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 
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2
.I

ev
ad

o
ša

is
 

4. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 40 

s. 

2) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

3) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera, 20 s. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu, 40 s. 

5) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz vietas, 

nenolaiţot kāju uz atbalstu, 20 s. 

6) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

īsais ar pielikšanas soli, 20 s. 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

garais ar slīdsoli, 20 s. 

3x20 

 

3x10 

 

3x10 

 

3x20 

 

 

 

2x20 

 

2x20 

 

3x20 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

5. 

1) Pietupieni ar 70% no 1 AM svara stieni 

uz pleciem. 

2) Kāju saliekšana guļus uz vēdera ar 20 

kg svaru. 

3) Svaru stieľa vilkšana pie krūtīm 

nolēcienā uz priekšu ar 30kg svaru. 

4) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju uz 

priekšu, 28 s. 

5) Daudz reizes atkārtots sānu taisnais 

sitiens ar kāju uz priekšu, nenolaiţot 

kāju, 28 s. 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

 

3x20 

 

2x20 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Vidēja 

60-70 % 

6. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 40 

s. 

2) Pietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

3) Pietupieni uz kreisas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu, 40 s. 

5) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā, 20 s. 

6) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem, 20 s. 

3x20 

 

2x10 

 

2x10 

 

3x20 

 

 

 

3x20 

 

3x20 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

3
.I

ev
ad

o
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7. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 40 

s. 

2) Izklupiens ar labo kāju uz priekšu, 20 s. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju uz priekšu, 20 

s. 

4) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz vietas, 28 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī, 28 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 28 s, 21 

s. 

3x20 

 

2x10 

2x10 

 

2x20 

 

2x20 

 

1x20 

1x15 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Maza 

40 – 60 % 
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8. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 20 kg svaru. 

2) Pietupieni ar 60% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

3) Celšanās uz pirkstgaliem ar 60% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

4) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, 28 s. 

5) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, 28 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 21 s. 

4x8 

 

4x8 

 

4x8 

 

2x20 

 

 

2x20 

 

 

2x15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Vidēja 

60 – 70 % 

9. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 60 

s. 

2) Izklupiens ar labo kāju sānis pa labi, 20 

s. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju sānis pa kreisi, 

20 s. 

4) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 

nenolaiţot kāju, 40 s. 

5) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī un galvā, nenolaiţot kāju, 40 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā 

un ķermenī, nenolaiţot kāju, 40 s, 30 s. 

3x30 

 

2x10 

 

2x10 

 

 

2x20 

 

2x20 

 

 

1x20 

1x15 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

4
.T

ri
ec

ie
n

a 

10. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 35 

s . 

2) Izklupiens ar labo kāju uz priekšu, 14 s. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju uz priekšu, 14 

s. 

4) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas, 28 s . 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, 28 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā, 21 s. 

3x25 

 

3x10 

3x10 

 

2x20 

 

2x20 

 

 

2x15 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Vidēja 

60 – 70 % 

11. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 25 kg svaru. 

2) Pietupieni ar 80% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

3) Celšanās uz pirkstgaliem ar 80% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

4) Priekšējie lokveida sitieni ar aizmugurē 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, 37 s. 

5) Priekšējie lokveida sitieni ar aizmugurē 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, 37 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 37 s. 

4x8 

 

4x8 

 

4x8 

 

3x15 

 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Liela 

70 – 80 % 
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 12. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 31 

s. 

2) Izklupiens ar labo kāju sānis pa labi, 12 

s. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju sānis pa kreisi, 

12 s. 

4) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā, nenolaiţot kāju, 50 s. 

5) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī un galvā, nenolaiţot kāju, 50 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā un ķermenī, nenolaiţot kāju, 37 s. 

3x25 

 

3x10 

 

3x10 

 

2x20 

 

 

2x20 

 

 

2x15 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Liela 

70 – 80 % 

5
.A
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n
o
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is

 

13. 

1) Puspietupieni ţākļstājā, rokas aiz 

galvas, 40 s. 

2) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera, 20 s. 

3) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera, 20 s. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu, 40 s. 

5) Pietupieni ar partneri ar muguru viens 

pret otru, 20 s. 

6) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz vietas, 

20 s. 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

īsais, 20 s. 

8) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

garais, 15 s. 

2x20 

 

2x10 

 

2x10 

 

2x20 

 

 

 

2x10 

 

2x20 

 

2x20 

 

2x15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

14. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 20 kg svaru. 

2) Pietupieni ar 70% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

3) Celšanās uz pirkstgaliem ar 70% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

4) Daudz reizes atkārtots sānu taisnais 

sitiens ar kāju uz priekšu, nenolaiţot 

kāju, 21 s. 

5) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju uz 

priekšu, 57 s. 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

 

3x15 

 

 

3x20 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Vidēja 

60 – 70 % 

15. 

1) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas, 60 

s. 

2) Izklupiens ar labo kāju sānis pa labi, 20 

s. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju sānis pa kreisi, 

20 s. 

4) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā, 80 s, 60 s. 

5) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem, 80 s, 60 s. 

2x30 

 

2x10 

 

2x10 

 

1x20 

2x15 

1x20 

2x15 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Maza 

40 – 60 % 
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6
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o
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16. 

1) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo kāju, 

21 s. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju, 20 s. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju, 20 s. 

4) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju, 20 

s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz vietas, 14 s; 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī, 14 s; 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 11 s, 7 s. 

2x15 

 

2x15 

 

2x15 

2x15 

 

2x20 

 

2x20 

 

1x15 

1x10 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 

17. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus uz 

vēdera trenaţierī ar 25kg svaru. 

2) Kāju iztaisnošana un saliekšana sēdus 

trenaţierī ar 25 kg svaru. 

3) Pietupieni ar 80% no maksimāla svaru stieni 

uz pleciem. 

4) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un galvā, 

50 s. 

5) priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un ķermenī, 

37 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī, 

nenolaiţot kāju, 37s. 

2x15 

 

2x15 

 

2x15 

 

2x20 

 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Liela 

70 – 80 % 

18. 

1) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo kāju, 

21 s. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju, 21 s. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju, 21 s. 

4) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju, 21 

s. 

5) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 

nenolaiţot kāju, 57 s, 42 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, nenolaiţot kāju, 42 s. 

7) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 42 s. 

2x15 

 

2x15 

 

2x15 

2x15 

 

1x20 

1x15 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 
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19. 

1) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo kāju, 

14 s. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju, 14 s. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju, 14 s. 

4) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju, 14 

s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz vietas, 14 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī, 10 s. 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 10 s. 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

3x10 

 

2x20 

 

2x15 

 

2x15 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 
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20. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 30 svaru. 

2) Kāju iztaisnošana un saliekšana sēdus 

trenaţierī ar 30 kg svaru. 

3) Pietupieni ar 80% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

4) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, 50 s, 43 s. 

5) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, 43 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 43 s. 

2x10 

 

2x10 

 

2x8 

 

 

1x20 

1x15 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

Liela 

70 – 80 % 

 

21. 

1) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo 

kāju, 14 s. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju, 14 s. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju, 

14 s. 

4) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju, 

14 s. 

5) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 

nenolaiţot kāju, 43 s. 

6) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī un galvā, nenolaiţot kāju, 43 s. 

7) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu galvā 

un ķermenī, nenolaiţot kāju, 43 s. 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

3x10 

 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

 

2x15 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 

 

Pirmais makrocikls ilga no 2010.gada 4.janvāra līdz 30.jūlijam. Tas sastāvēja no 5 

mezocikliem – sagatavošanās periodā 1.ievirzošais un 2.bāzes mezocikls, sacensības periodā 

3.pirmssacensību un 4.sacensību mezocikls un 5.mezocikls pārejas periodā (sk. 12.tab.). 

Pirmā sagatavošanās periodā ievirzošais 1.mezocikls notika sešos mikrociklos (nedēļās) 

no 4.janvāra līdz 21.februārim. 

Pirmā mezocikla galvenais mērķis ir spēka attīstīšana ar mazo un vidējo intensitāti, 

tehnikas mācīšana un korekcija. Tika izmantoti spēka vingrinājumi ar trenaţieriem un personīgo 

svaru, tehnikas mācīšanas un atkārtošanas vingrinājumi uz vietas pa daļām, sēdus, stāvus bez un 

ar atbalstu.  

12.tabulas kāju muskulatūras spēka attīstīšanas vingrinājumu apjoms un intensitāte 

atspoguļotas 67.attēlā. Treniľu procesa sagatavošanas perioda ievirzošā mezocikla mērķis ir kāju 

muskulatūras spēka attīstīšana, kas veido pamatu turpmākai sitiena ar kāju efektīvākai ātruma 

attīstīšanai. Līnija ar zilo krāsu atspoguļo spēka vingrinājumu summāro izpildes skaitu vienā 

treniľā (monociklā). Pirmajā ievadošajā nedēļā (mikrociklā) spēka vingrinājumu ar personīgo 

svaru apjoms ir liels – 160 atkārtojumu reizes, bet uz trenaţieriem 110 reizes. Spēka 

vingrinājumu intensitāte (sarkanā līnija) uz trenaţieriem bija 60 % no maksimālā svara, bet 

vingrinājumu ar personīgo svaru intensitāte identificējās ar to izpildes raksturu – pietupieni uz 

abām kājām un uz vienas kājas, turoties pie partnera. Otrajā mikrociklā vingrinājumu apjoms 

palielinājās, bet ar katru nākošo nedēļu samazinājās. Pēdējā mikrociklā spēka vingrinājumu ar 

personīgo svaru atkārtojumu skaits samazinājās līdz 120 reizēm, bet vingrinājumu uz 
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trenaţieriem – līdz 56 reizēm. Spēka vingrinājumu izpildes intensitāte ar katru mikrociklus 

palielinājās, kas raksturojās vingrinājumos uz trenaţieriem ar svara palielināšanu un pietupienos 

– vingrinājumu izpilde ar vienu kāju ţākļstājā un izklupienā uz priekšu vai sānis. 

 

 
 

67.att. Sagatavošanās perioda ievirzošā mezocikla tekvondistu kāju muskulatūras spēka 

attīstīšanas vingrinājumu apjoma un intensitātes diagramma 

 

68.attēlā atspoguļota tekvondistu sitienu ar kāju pilnveidošanas vingrinājumu apjoma un 

intensitātes izmaiľas diagramma sagatavošanas perioda otrajā mezociklā (bāzes SFS – speciālā 

fiziskā sagatavotība). Ar zilo līniju parādīts tehnisko paľēmienu pilnveidošanas vingrinājumu 

atkārtojumu skaits vienā monociklā. Šie vingrinajumi aprakstīti 12.tabulas katra monocikla 

otrajā daļā (apakšā). Savukārt, ar sarkano līniju atspoguļota tekvondistu sitienu ar kāju 

pilnveidošanas intensitātes līkne. Mezocikla laikā vingrinājumu skaits vienā treniľā samazinājās 

no 120 līdz 90 reizēm, bet intensitāte pieauga divās reizēs – no 36% līdz 72%. Sitienu izpildes 

intensitāte identificējās ar vingrinājuma izpildes ātrumu un sareţģītības pakāpi (divreiz ātkārtots 

sitiens un izpildes augstums). 

 

 
 

68.att. Sagatavošanās perioda ievirzošā mezocikla tekvondistu sitienu ar kāju 

pilnveidošanas vingrinājumu apjoma un intensitātes diagramma 

 

2010.gada 6.janvārī LSPA cīľas un austrumu divcīľas sporta veidu zālē notika sitienu 

ar kāju videofilmēšana ar ātrgaitas kamerām un antropometrijas mērījumi. 11.-15.janvārī LSPA 

zinātniskajā laboratorijā notika eksperimentālās un kontroles grupu apakšstilba un augšstilba 
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saliecēj un iztaisnotājmuskuļu saraušanās ātruma pārbaude pie izometriskā piepūles reţīma ar 

izokinētisko ierīci REV 9000. 

13.tabulā atspoguļota 12-14 gadu vecu tekvondistu nākoša mezocikla vispārējā ātruma 

un sitiena ar kāju pilnveidošanas treniľu programma. 

 

13.tabula  
Sagatavošanās perioda bāzes SFS mezocikla treniľu programma 

 

M
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Viela 

Dozējums, 

pieg. x 

reizes 

Atpūtas pauze 

starp 

piegājieniem, 

minūtes 

Intensitāte, 

% 

maksimālā 

2
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k
ls

 

B
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 S

F
S

 

8
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o
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22. 

1) Kājas kopā, palēcieni pa labi un pa 

kreisi, lecot pāri līnijai. 

2) Kājas kopā, palēcieni uz priekšu un 

atpakaļ, lecot pāri līnijai. 

3) Palēcieni no vieniem sāniem uz otriem, 

lecot pāri līnijai, pagrieţoties gurnos. 

4) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

2x30 

 

2x30 

 

2x30 

 

2x30 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Maza 

40 – 60 % 

5) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 20 s. 

6) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 15 s. 

1x20 

 

 

 

1x15 

1 

 

 

1 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz vietas, 

17 s. 

8) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

īsais, . 

2x15 

 

2x15 

1 

 

1 

 

23. 

1) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

2) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

3) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

4) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Maza 

40 – 60 % 

5) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbām uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 22 s. 

6) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbai pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 22 s. 

2x15 

 

 

2x15 

1 

 

 

 

1 

 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

garais, 16 s. 

8) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju uz 

priekšu, 24 s. 

3x8 

 

3x8 

1 

 

1 
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 24. 

1) Cīľas stājā divi palēcieni ar kreiso sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu, 

cīľas stājā divi palēcieni ar labo sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu 

virzoties uz priekšu. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

4) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ, mainīt stājas sānu. 

3x30 

 

 

 

 

3x30 

 

 

3x30 

 

 

3x30 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Maza 

40 – 60 % 

5) Taisnās kājas pārnešana pārī šķērslim 

jostas augstumā uz iekšu un uz āru, 12 

s. 

6) Ceļgalu pārmaiľus celšana ar abām 

kājām līdz jostas augstumam, 10 s. 

7) Daudz reizes atkārtots sānu taisnais 

sitiens ar kāju uz priekšu, nenolaiţot 

kāju, 10 s. 

2x12 

 

 

2x10 

 

2x10 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

8) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā. 

9) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem. 

2x10 

 

2x10 

1 

 

1 

9
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25. 

1) Palēcieni no vieniem sāniem uz otriem 

pāri līnijai, pagrieţoties gurnos. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

3) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

4) Atkārtoti lēcieni vienlaicīgi pievelkot 

ceļus pie krūtīm. 

3x25 

 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

3x5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Divreiz atkārtoti ceļgalu pārmaiľus 

celšana līdz jostas augstumam, 7 s. 

6) Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz 

pildbumbu no priekšpuses, 7 s. 

3x10 

 

3x10 

 

0,5 

 

0,5 

 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz vietas, 

10 s. 

8) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

īsais, 10 s. 

3x10 

 

2x10 

0,5 

 

0,5 
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26. 

1) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

2) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

3) Atkārtoti lēcieni vēzējot kājas sānis. 

4) Atkārtoti lēcieni ceļot taisnās kājas uz 

priekšu. 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

3x5 

3x5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz 

pildbumbu no sāniem (pildbumba starp 

kājām), 7 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju, 7 s. 

3x10 

 

 

3x10 

0,5 

 

 

0,5 

7) Sānu taisnais sitiens ar kāju uz priekšu 

garais, 11 s. 

8) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju uz 

priekšu, 10 s. 

3x8 

 

2x10 

0,5 

 

0,5 

27. 

1) Cīľas stājā divi palēcieni ar kreiso sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu, 

cīľas stājā divi palēcieni ar labo sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu 

virzoties uz priekšu. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Atkārtoti lēcieni pārmaiľus ceļot ceļus 

pie krūtīm. 

4) Atkārtoti lēcieni kombinācijās. 

3x25 

 

 

 

 

3x25 

 

 

3x5 

 

3x5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Sānu taisnā sitiena ar kāju noturēšana 

jostas līmenī, 60 s. 

6) Pārvietošanās pārī līnijai frontālajā 

stājā, 14 s. 

2x60s 

 

3x20 

0,5 

 

0,5 

7) Daudz reizes atkārtots sānu taisnais 

sitiens ar kāju uz priekšu, nenolaiţot 

kāju, 7 s. 

8) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā, 11 s. 

9) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem, 14 s. 

3x10 

 

 

3x8 

 

2x10 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 
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28. 

1) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

2) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties 

atpakaļ. 

3) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

priekšā izvirzītu taisno sitienu ar kāju. 

4) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu 

kāju. 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

3x7 

 

3x7 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 7 s. 

6) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 7 s. 

2x10 

 

 

2x10 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz vietas, 6 s. 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī, 6 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā, 7 s. 

3x8 

 

2x10 

 

2x10 

1 

 

1 

 

1 

29. 

1) Cīľas stājā divi palēcieni ar kreiso sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu, 

cīľas stājā divi palēcieni ar labo sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu 

virzoties uz priekšu. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Atkārtoti lēcieni no pamatstājas ar sānu 

taisno sitienu ar kāju. 

4) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

aizmugurē izvirzītu taisno sitienu ar 

kāju. 

3x25 

 

 

 

 

3x25 

 

 

4x5 

 

4x5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbām uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 10 s. 

6) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbām pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 10 s. 

2x10 

 

 

2x10 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

7) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, 14 s. 

8) Priekšējie lokveida sitieni ar priekšā 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, 14 s. 

9) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

priekšā izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 14 s. 

2x10 

 

 

2x10 

 

 

2x10 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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 30. 

1) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ, mainīt stājas sānu. 

3) Atkārtoti lēcieni pāri 20 cm augstai 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ; 

4) Atkārtoti lēcieni pāri 20 cm augstai 

pildbumbai pa labi un pa kreisi. 

3x20 

 

 

3x20 

 

 

4x7 

 

4x7 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju 

ķermenī un galvā, 14 s. 

6) Dubultais sānu taisnais sitiens ar kāju ar 

nelielo pauzi starp sitieniem, 14 s. 

2x10 

 

2x10 

1 

 

1 

1
1
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31. 

1) Atkārtoti lēcieni ar pagriezienu pa 180°. 

2) Atkārtoti lēcieni ar pagriezienu pa 360°. 

3) Atkārtoti lēcieni ar pagriezienu pa 540°. 

4) Atkārtoti lēcieni pāri 20 cm augstai 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ. 

5) Tas pats kā 4), pa labi un pa kreisi. 

3x10 

3x7 

3x5 

3x10 

 

3x10 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Liela 

70 – 80 % 

6) Taisnās kājas pārnešana pārī šķērslim 

jostas augstumā uz iekšu un uz āru, 6 s. 

7) Ceļgalu pārmaiľus celšana ar abām 

kājām līdz jostas augstumam, 6 s. 

2x10 

 

2x10 

 

0,5 

 

0,5 

 

8) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā, nenolaiţot kāju, 25 s. 

9) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī un galvā, nenolaiţot kāju, 20 s. 

10) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā un ķermenī, nenolaiţot kāju, 20 s. 

2x10 

 

 

2x8 

 

 

2x8 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

32. 

Atkārtoti lēcieni: 

1) pievelkot ceļus pie krūtīm. 

2) saliecot apakšstilbus atpakaļ. 

3) vēzējot kājas sānis. 

4) ceļot taisnās kājas uz priekšu. 

5) pārmaiľus ceļot ceļus pie krūtīm. 

6) kombinācijās. 

 

3x7 

3x7 

3x7 

3x7 

3x7 

3x7 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Liela 

70 – 80 % 

7) Divreiz atkārtoti ceļgalu pārmaiľus 

celšana līdz jostas augstumam, 6 s.  

8) Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz 

pildbumbu no priekšpuses, 6 s. 

2x10 

 

2x10 

 

0,5 

 

0,5 

 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas. 

10) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, 10 s. 

11) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā, 10 s. 

2x8 

 

2x8 

 

 

2x8 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 
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 33. 

Atkārtoti lēcieni: 

1) no soļa stājas ar priekšā izvirzītu taisno 

sitienu ar kāju. 

2) no soļa stājas ar lokveida sitienu ar 

priekšā izvirzītu kāju. 

3) no pamatstājas ar sānu taisno sitienu ar 

kāju. 

4) no soļa stājas ar aizmugurē izvirzītu 

taisno sitienu ar kāju. 

 

5x5 

 

5x5 

 

5x5 

 

5x5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Liela 

70 – 80 % 

 

5) Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz 

pildbumbu no sāniem (pildbumba starp 

kājām), 5 s. 

6) Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz 

pildbumbu no priekšas (pildbumba 

priekšā), 5 s. 

2x8 

 

 

2x8 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

7) Atkārtots priekšējais lokveida sitiens ar 

kāju, 5 s.  

8) Priekšējie lokveida sitieni ar aizmugurē 

izvirzītu kāju uz priekšu ķermenī un 

galvā, 5 s. 

9) Priekšējie lokveida sitieni ar aizmugurē 

izvirzītu kāju uz priekšu galvā un 

ķermenī, 4 s. 

10) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī, nenolaiţot kāju, 8 s. 

2x8 

 

2x8 

 

 

2x6 

 

 

2x6 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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34. 

Cīľas stājā: 

1) ar kreiso sānu palēcieni pāri līnijai pa 

labi un pa kreisi virzoties uz priekšu; 

2) tas pats kā 1) ar labo sānu. 

3) ar kreiso sānu palēcieni pāri līnijai pa 

labi un pa kreisi virzoties atpakaļ. 

4) tas pats kā 1) ar labo sānu. 

5) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

priekšā izvirzītu taisno sitienu ar kāju. 

6) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu 

kāju. 

 

2x20 

 

2x20 

2x20 

 

2x20 

3x5 

 

3x5 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1,5 

 

1,5 

 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

7) Sānu taisnā sitiena ar kāju noturēšana 

jostas līmenī, 30s. 

8) Pārvietošanās pārī līnijai frontālajā 

stājā, 21 s. 

2x30s 

 

2x20 

 

0,5 

 

0,5 

 

9) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā, nenolaiţot kāju, 11 s. 

10) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

ķermenī un galvā, nenolaiţot kāju, 11 

s. 

11) Dubultie priekšējie lokveida sitieni ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz priekšu 

galvā un ķermenī, nenolaiţot kāju, 11 

s. 

2x8 

 

 

2x8 

 

 

 

2x8 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 
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13.tabulas turpinājums 

 

  

35. 

1) Cīľas stājā divi palēcieni ar kreiso sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu, 

cīľas stājā divi palēcieni ar labo sānu, 

palēciens pāri līnijai mainot stājas sānu 

virzoties uz priekšu. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Atkārtoti lēcieni no pamatstājas ar sānu 

taisno sitienu ar kāju. 

4) Atkārtoti lēcieni no soļa stājas ar 

aizmugurē izvirzītu taisno sitienu ar 

kāju. 

3x25 

 

 

 

 

3x25 

 

 

3x7 

 

3x7 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

5) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 7 s. 

6) Saliektas kājas pārnešana pārī 

pildbumbai pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 7 s.  

2x10 

 

 

2x10 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 11 s. 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 11 

s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 9 s. 

2x8 

 

2x8 

 

2x6 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

36. 

1) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

2) Tas pats kā 1) ar kreiso sānu. 

3) Soļa stāja, sānu taisnais sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju lēcienā. 

4) Soļa stāja, priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju lēcienā. 

5) No tupus stāvokļa lēciens augstumā ar 

sānu taisno sitienu ar labo kāju. 

6) No tupus stāvokļa lēciens augstumā ar 

kreiso kāju. 

2x25 

 

 

2x25 

3x7 

 

3x7 

 

3x7 

 

3x7 

 

1 

 

 

1 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Vidēja 

60 – 70 % 

7) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 

20 cm, l = 30 cm), 7 s. 

8) Saliektas kājas pārnešana pārī divām 

pildbumbai pa labi un pa kreisi (h = 20 

cm, l = 30 cm), 7 s.  

2x10 

 

 

2x10 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju + ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 14 

s. 

10) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 9 s. 

11) Dubultais priekšējais lokveida sitiens 

ar aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

ar zemo palēcienu, 9 s. 

2x8 

 

 

2x6 

 

 

2x6 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 
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Otrais bāzes mezocikls ilga sešus mikrociklus no 22.februāra līdz 28.martam. Treniľu 

mērķis ir vispārējā ātruma un ātrspēka attīstīšana ar palēcieniem uz priekšu un atpakaļ, sānis, 

lēcieni uz, no un pāri paaugstinājumam, tehnikas prasmes veidošana ar vingrinājumiem pāros pa 

boksa „ķepām”, tehnikas prasmes veidošana. 2010.gada 13.martā notika pirmās kontroles 

sacensības, kuras mērķis bija sportistu integrālās sagatavotības un esošā meistarības stāvokļa 

pārbaude (sk. 13.tab.). 

69.attēlā parādīta 12.tabulas ātruma attīstīšanas vingrinājumu apjoma un intensitātes 

izmaiľas līkne. Treniľu programma izstrādāta pamatojoties uz sagatavošanas perioda bāzes 

mezocikla slodzes dozēšanas likumsakarībām. Vingrinājumi izvēlēti ar mērķi palielināt treniľu 

intensitāti un atbilstoši samazināt vingrinājumu izpildes skaitu vienā monociklā. Ātruma 

vingrinājumi sastāv no mazās un vidējās intensitātes (daţāda veida palēcieniem) un lielās 

intensitātes (atkārtoti lēcieni uz vietas) pliometriskiem vingrinājumiem un speciāli 

sagatavojošiem vingrinājumiem. Ievadošajā un atjaunošanas mikrociklos izpildīti palēcieni no 

pamatstājas un ţākļstājas uz priekšu-atmuguriski vai pa labi-pa kreisi un palēcienu, mainot 

vingrinājuma izpildes virzienu. Lielās intensitātes atkārtoti lēcieni uz vietas tika pielietoti 

ievirzošajā un trieciena mikrociklos. Speciāli sagatavojošo vingrinājumu mērķis ir tekvondistu 

sitienu ar kāju atsevišķas fāzes ātruma un ātrspēka attīstīšana. 

Programmas 22.monociklā tekvondisti izpildīja 240 ātruma attīstīšanas vingrinājumus. 

Mezocikla laikā apjoms vienā treniľā mainījās atkarībā no treniľa mērķiem un uzdevumiem. 

Piemēram, ievadošajā un atjaunošanas mikrociklos apjoms palielinājās, bet trieciena mikrociklā 

samazinājās. Mezocikla beigās vingrinājumu izpildes skaits samazinājās līdz 175 reizēm. 

Atbilstoši apjoma izmaiľām, vingrinājumu intensitāte mainījās pretēji. Samazinoties 

vingrinājumu izpildes skaitam, intensitāte palielinājās. 

 

 
 

69.att. Sagatavošanās perioda bāzes mezocikla speciālā ātruma attīstīšanas apjoma un 

intensitātes diagramma 

 

Programmas katra monocikla otrajā daļā aprakstīti sitienu ar kāju pilnveidošanas 

vingrinājumi. To izpildes apjoms parādīts 70.attēlā ar zilās krāsas līkni, bet tekvondistu sitienu ar 

kāju ātruma izpildes intensitāte – ar sarkanās krāsas līkni. Mezocikla laikā tehnisko paľēmienu 

skaits pakāpeniski samazinājās no 110 līdz 60 reizēm vienā treniľā, bet intensitāte palielinājās no 

mazās līdz vidējai intensitātei. 
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31.-33.monociklos notika gatavošanās kontroles sacensībām. Līdz ar to sitienu ar kāju 

pilnveidošanas vingrinājumu intensitāte palielinājās līdz 85-90%, kas raksturojams ar 

atkārtotiem vingrinājumiem ar lielo intensitāti. Atbilstoši tam, tika samazināts vingrinājumu 

atkārtojumu skaits. 

 

 
 

70.att. Sagatavošanās perioda bāzes mezocikla tekvondistu sitienu ar kāju pilnveidošanas 

apjoma un intensitātes diagramma 

 

Pirmā sacensību perioda pirmssacensības trešais mezocikls notika no 2010.gada 

29.marta līdz 9.maijam sešos mikrociklos. Fiziskās sagatavošanās mērķis ir speciālā ātruma un 

ātrspēka attīstīšana ar speciāli sagatavojošiem vingrinājumiem, augstas intensitātes lēcieniem 

pārī paaugstinājumiem. Tehnikas iemaľas veidošanai un pilnveidošanai tika izmantoti 

vingrinājumi ar amortizācijas gumiju un svara vestēm. 
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14.tabula  
Sacensību perioda pirmssacensību mezocikla treniľu programma 
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Viela 

Dozējums, 

pieg. x 
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Atpūtas pauze 

starp 

piegājieniem, 

minūtes 

Intensitāte, 

% no 

maksimālā 

3
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37. 

1) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

uz priekšu. 

2) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

uz priekšu atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

uz priekšu atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

uz priekšu atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

3x5 

 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

Liela 

70 – 80 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 8 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 8 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām 8 s. 

3x6 

 

 

3x6 

 

 

 

 

3x6 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 8 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 8 s. 

3x6 

 

3x6 

1,5 

 

1,5 

 

38. 

Lēciens tālumā  

1) no vietas no pamatstājas atmuguriski. 

2) no vietas no pamatstājas atmuguriski 

atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) no vietas no pamatstājas atmuguriski 

atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) no vietas no pamatstājas atmuguriski 

atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

5) no vietas no pamatstājas uz priekšu.  

 

3x5 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

3x5 

 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Liela 

70 – 80 % 

6) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 8 s. 

7) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 8 s. 

 

3x6 

 

 

3x6 

 

1,5 

 

 

1,5 
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8) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 8 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 8 s. 

10) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 8 

s. 

3x6 

 

 

 

3x6 

 

3x6 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

39. 

1) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

atmuguriski. 

2) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

atmuguriski atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

atmuguriski atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

atmuguriski atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

3x6 

 

3x6 

 

 

3x6 

 

 

3x6 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

Lielā 

70 – 80 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 8 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 8 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 8 s. 

3x6 

 

 

3x6 

 

 

 

 

3x6 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 12 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju + ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 12 

s. 

3x6 

 

 

2x6 

1,5 

 

 

1,5 

1
4
. 
Ie

v
ir
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ša
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40. 

1) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis. 

2) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis, atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis, atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis, atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju.  

3x6 

 

3x6 

 

 

3x4 

 

 

3x4 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Liela 

70 – 80 % 

5) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

3x6 

 

1 
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6) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

7) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 5 s. 

3x6 

 

 

 

 

3x6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 12 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju + ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 12 

s. 

3x6 

 

 

3x6 

1 

 

 

1 

41. 

1) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa uz priekšu ar priekšā izvirzītu 

taisno sitienu ar kāju. 

2) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski. 

3) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski ar sānu taisno 

sitienu ar kāju. 

4x4 

 

 

4x4 

 

4x4 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 4 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 4 s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 4 s. 

3x6 

 

 

 

 

3x6 

 

 

 

 

3x6 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 7 s. 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju + ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 7 s. 

3x6 

 

 

2x6 

1,5 

 

 

1,5 
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 42. 

1) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis. 

2) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

3x4 

 

3x4 

 

 

3x4 

 

 

3x4 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

5) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 3 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 3 s. 

7) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 3 s. 

3x5 

 

 

 

 

3x5 

 

 

 

 

3x5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 3 s. 

9) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 3 s. 

10) Dubultais priekšējais lokveida sitiens 

ar aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 3 

s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

3x5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1
5
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43. 

1) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa uz priekšu ar priekšā izvirzītu 

taisno sitienu ar kāju. 

2) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski. 

3) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski ar sānu taisno 

sitienu ar kāju. 

4x4 

 

 

4x4 

 

4x3 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 4 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

3x6 

 

 

 

3x6 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 
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6) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 7 s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 7 s. 

8) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 7 s. 

3x6 

 

 

3x6 

 

 

2x6 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

44. 

1) Lielais atspēriena solis (lēcieni tālumā). 

2) Mazais atspēriena solis (lēcieni 

augstumā). 

4x5 

4x5 

 

1,5 

1,5 

 

Maksimālā 

90 – 100 % 

3) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

4) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x6 

 

 

 

3x5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 5 s. 

6) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 5 s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 5 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

2x5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

45. 

1) Lēcieni uz priekšu uz vienas kājas, 

vēzējot otru saliekto kāju priekšā. 

2) Zig-zag lēcieni 1 m attālumā. 

4x6 

 

4x4 

1,5 

 

1,5 

Maksimāla 

90 – 100 % 

3) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

4) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

4x6 

 

 

 

4x5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

5) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ, 5 s. 

6) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ + priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju, 10 s. 

4x5 

 

 

4x5 

 

1,5 

 

 

1,5 
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46. 

1) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis. 

2) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz abām kājām. 

3) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz vēziena kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no pamatstājas 

sānis atsperoties ar vienu kāju un 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

3x3 

 

3x3 

 

 

3x3 

 

 

3x3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Liela 

70 – 80 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 5 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 5 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 5 s. 

3x6 

 

 

3x5 

 

 

 

 

3x5 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 9 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 9 s. 

3x5 

 

3x5 

2 

 

2 

47. 

1) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa uz priekšu ar priekšā izvirzītu 

taisno sitienu ar kāju. 

2) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski. 

3) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski ar sānu taisno 

sitienu ar kāju. 

4) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa sānis, piezemējoties uz vēziena 

kāju. 

3x3 

 

 

3x3 

 

3x3 

 

 

3x3 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

Liela 

70 – 80 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

 

 

3x5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 7 s. 

9) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 7 s. 

3x5 

 

3x5 

 

2 

 

2 
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 48. 

1) Lielais atspēriena solis (lēcieni tālumā). 

2) Mazais atspēriena solis (lēcieni 

augstumā). 

4x4 

4x4 

 

2 

2 

 

Liela 

70 – 80 % 

3) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 5 s. 

4) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

5) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

3x6 

 

 

3x5 

 

 

 

3x5 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā 

un aizmugurē izvirzītu kāju, 12 s. 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju + ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju, 12 

s. 

3x5 

 

 

3x5 

2 

 

 

2 

1
7
.I

ev
ad

o
ša

is
 

49. 

1) Lielais atspēriena solis (lēcieni tālumā). 

2) Mazais atspēriena solis (lēcieni 

augstumā). 

3) Lēcieni uz priekšu uz vienas kājas, 

vēzējot otru saliekto kāju priekšā. 

4) Zig-zag lēcieni 1 m attālumā. 

3x3 

3x3 

 

2x3 

 

2x3 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

Liela  

70 – 80 % 

5) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

7) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 5 s. 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 8 s. 

9) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 8 s. 

10) Dubultais priekšējais lokveida sitiens 

ar aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 8 

s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

 

2x6 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 
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50. 

Lēciens tālumā  

1) no vietas no tupus stāvokļa uz priekšu 

ar priekšā izvirzītu taisno sitienu ar 

kāju. 

2) no vietas no tupus stāvokļa atmuguriski. 

3) no vietas no tupus stāvokļa atmuguriski 

ar sānu taisno sitienu ar kāju. 

4) no vietas no tupus stāvokļa sānis, 

piezemējoties uz atspēriena kāju. 

 

3x3 

 

 

3x3 

2x3 

 

2x3 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana, turot gumijas amortizatoru 

ar kāju pēdām, 4 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

 

 

2x6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 7 s. 

9) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 8 s. 

10) Dubultais priekšējais lokveida sitiens 

ar aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 8 

s. 

3x6 

 

 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

51. 

1) Lielais atspēriena solis (lēcieni tālumā). 

2) Mazais atspēriena solis (lēcieni 

augstumā). 

3) Lēcieni uz priekšu uz vienas kājas, 

vēzējot otru saliekto kāju priekšā. 

4) Zig-zag lēcieni 1 m attālumā. 

2x3 

2x3 

 

2x3 

 

2x3 

1 

1 

 

1 

 

1 

Liela 

70 – 80 % 

5) Cīľas stājā priekšā izvirzītas saliektas 

kājas celšana uz priekšu, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

6) Cīľas stājā priekšējā lokveida Dollio 

čagi sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšana ar priekšā izvirzīto kāju, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

7) Cīľas stājā sānu taisnā Jop čagi sitiena 

ar kāju sagatavošanas fāzes ieľemšana 

ar priekšā izvirzīto kāju, turot gumijas 

amortizatoru ar kāju pēdām, 4 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ, 8 s. 

9) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ + priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju, 15 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

 

1 
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52. 

1) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski. 

2) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa sānis, piezemējoties uz vēziena 

kāju; 

3) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa sānis, piezemējoties uz 

atspēriena kāju. 

2x4 

 

2x4 

 

 

2x4 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Liela 

70 – 80 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 5 s. 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ, 7 s. 

8) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ + priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju, 11 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

 

1 

 

53. 

1) Lielais atspēriena solis (lēcieni tālumā). 

2) Mazais atspēriena solis (lēcieni 

augstumā). 

3) Zig-zag lēcieni 1 m attālumā. 

2x4 

2x4 

 

3x4 

1 

1 

 

1 

Liela 

70 – 80 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas 

pēdu, 5 s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, saliektas 

sitiena kājas augšstilba saliekšana un 

iztaisnošana horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un 

sitiena kājas pēdu, 5 s. 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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7) Ar palēcienu priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju un 

atgriešanās atpakaļ, 8 s. 

8) Ar palēcienu priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju un 

atgriešanās atpakaļ + priekšējais 

lokveida sitiens ar aizmugurē 

izvirzītu kāju, 15 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

 

1 

 

 

1 

 

54. 

1) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa uz priekšu ar priekšā 

izvirzītu taisno sitienu ar kāju. 

2) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski. 

3) Lēciens tālumā no vietas no tupus 

stāvokļa atmuguriski ar sānu 

taisno sitienu ar kāju. 

2x4 

 

 

2x4 

 

3x4 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Sub-maksimāla 

80 – 90 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop 

čagi no sagatavošanas fāzes, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena 

kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar 

kāju no sagatavošanas fāzes, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena 

kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, 

saliektas sitiena kājas augšstilba 

saliekšana un iztaisnošana 

horizontālajā plaknē, turot 

gumijas amortizatoru ar roku pie 

krūtīm, kura ir tuvāka sitiena 

kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 s. 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7) Ar palēcienu priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju un 

atgriešanās atpakaļ, 7 s. 

8) Ar palēcienu priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju un 

atgriešanās atpakaļ + priekšējais 

lokveida sitiens ar aizmugurē 

izvirzītu kāju, 13 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

 

1 

 

 

Treniľu pirmssacensību periods raksturojams ar vingrinājumu atkārtojuma skaita 

samazināšanos un izpildes intensitātes paaugstināšanu atbilstoši sacensības cīľām. Speciālā 

ātruma attīstīšanas vingrinājumi sastāv no lielās, submaksimālās un maksimālās intensitātes 

atkārtotiem un daudzsoļu lēcieniem un speciāli sagatavojošiem vingrinājumiem. Pirmajā 

mikrociklā (37.-39. monocikls) vingrinājumu skaits vienā treniľā palielinājās no 45 līdz 75 

reizēm. Tad līdz mezocikla beigām pakāpeniski samazinājās līdz 24-28 atkārtojumiem. 

Tekvondistu vingrinājumu izpildes intensitāte mainījās atbilstoši mikrocikla uzdevumiem. 

Trieciena mikrociklos tā pieauga, bet atjaunošanas mikrociklos – samazinājās (sk. 71.att.).  
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71.att. Sacensību perioda pirmssacensības mezocikla speciālā ātruma attīstīšanas apjoma 

un intensitātes diagramma 

 

Sitienu ar kāju tehnikas pilnveidošanas apjoma un intensitātes izmaiľas pirmssacensību 

mezociklā redzamas 72.attēlā.  

 

 
 

72.att. Sacensību perioda pirmssacensības mezocikla tekvondistu sitienu ar kāju 

pilnveidošanas apjoma un intensitātes diagramma 

 

37. monociklā sitienu ar kāju pilnveidošanas vingrinājumu atkārtojumu skaits bija 90 

reizes, bet pēdējā mikrociklā 54. monociklā samazinājās līdz 60 reizēm. Sitienu izpildes 

intensitāte no 45% palielinājās līdz 85%. 

 

17.aprīlī notika pirmās svarīgas sacensības – 6.Latvijas Tekvondo bērnu-jaunatnes 

spēles (Latvijas čempionāts līdz 14 gadu vecumam). Sacensībās piedalījās visi eksperimenta 

grupu dalībnieki. Eksperimentālas grupas trīs dalībnieki savās svara kategorijās -45 kg, -55 kg un 

-60 kg izcīnīja pirmās vietas. Pārējie divi uzvarot pa divām cīľām ierindojās 2. un 3.vietās. 
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Kontroles grupu dalībnieki izcīnīja 1.vietu svara kategorijā līdz 50 kg un 2. un 3.vietas svara 

kategorijās -45 kg, -50 kg, -55 kg un -60 kg.  

No 29.marta līdz 2.aprīlim LSPA muskuļu un locītavu funkcionālās diagnostikas centrā 

notika eksperimentālās un kontroles grupu apakšstilba un augšstilba saliecēj un 

iztaisnotājmuskuļu ātruma otrā pārbaude pie izometriskā piepūles reţīma ar izokinētisko ierīci 

REV 9000. Pēc iegūtiem rezultātiem tika noskaidrota treniľa programmas ietekmes atbilstība uz 

tekvondistu speciālā ātruma attīstību un sitienu ar kāju tehnisko pilnveidi. 

 

15.tabula  
Sacensību perioda sacensību mezocikla treniľu programma 

 

M
ez

o
ci

k
ls

 

M
ik

ro
ci

k
ls

 

M
o

n
o

ci
k

ls
 

Viela 
Dozējums, 

pieg. x reizes 

Atpūtas pauze 
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piegājieniem, 

minūtes 

Intensitāte, 

% no 

maksimālā 
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1
9
. 
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v
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55. 

1) Lēcieni uz un no 20 cm augstu sola. 

2) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola ar 

sānu. 

 

2x10 

2x10 

 

2x10 

1 

1 

 

1 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi 

no sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura 

ir tuvāka sitiena kājai, un sitiena 

kājas pēdu, 4 s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju 

no sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura 

ir tuvāka sitiena kājai, un sitiena 

kājas pēdu, 4 s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes stāvoklī, 

saliektas sitiena kājas augšstilba 

saliekšana un iztaisnošana 

horizontālajā plaknē, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura 

ir tuvāka sitiena kājai, un sitiena 

kājas pēdu, 4 s. 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 4 s. 

2x6 

 

 

1 
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56. 

1) Lēcieni uz un no 20 cm augstu sola. 

2) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola uz priekšu un 

atpakaļ. 

3) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola ar sānu. 

2x8 

2x8 

 

3x8 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 

s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 

s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju sagatavošanas 

fāzes stāvoklī, saliektas sitiena kājas 

augšstilba saliekšana un iztaisnošana 

horizontālajā plaknē, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 4 

s. 

3x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā un 

aizmugurē izvirzītu kāju + ar priekšā un 

aizmugurē izvirzītu kāju, 13 s. 

8) Priekšējais lokveida sitiens ar aizmugurē un 

priekšā izvirzītu kāju + ar aizmugurē un 

priekšā izvirzītu kāju, 13 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

 

1 

57. 

1) Lēcieni uz un no 30 cm augstu sola. 

2) Lēcieni pāri 30 cm augsta sola uz priekšu un 

atpakaļ. 

3) Lēcieni pāri 30 cm augsta sola ar sānu. 

2x9 

2x9 

 

2x9 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Maksimāla 

90 – 100 % 

4) Sānu taisnais sitiens ar kāju Jop čagi no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 3 

s. 

5) Priekšējais lokveida sitiens ar kāju no 

sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 3 

s. 

6) Sānu taisnā sitiena ar kāju sagatavošanas 

fāzes stāvoklī, saliektas sitiena kājas 

augšstilba saliekšana un iztaisnošana 

horizontālajā plaknē, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir 

tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu, 3 

s. 

2x6 

 

 

 

 

2x6 

 

 

 

 

2x5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

8) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar zemo 

palēcienu, 6 s. 

9) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas daţādos 

līmeľos ar zemo palēcienu, 6 s. 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

 

1 
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7) Priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 5 s. 

8) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas ar 

zemo palēcienu, 5 s. 

9) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju uz vietas 

daţādos līmeľos ar zemo palēcienu, 5 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

 

2x5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

2
0
. 
Ie

v
ir
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ša
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58. 

1) Lēcieni uz un no 20 cm augstu sola uz 

vienas kājas. 

2) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola uz 

priekšu un atpakaļ uz vienas kājas. 

3) Lēcieni pāri 20 cm augsta sola ar sānu 

uz vienas kājas. 

3x6 

 

3x6 

 

2x6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 4 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

 

3x5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ, 6 s. 

7) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ + priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju, 12 s. 

3x5 

 

 

4x5 

 

1 

 

 

1 

59. 

1) Lēcieni uz un no 30 cm augstu sola. 

2) Lēcieni pāri 30 cm augsta sola uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Lēcieni pāri 30 cm augsta sola ar sānu. 

2x8 

2x8 

 

2x8 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Maksimāla  

90 – 100 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

6) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

priekšā un aizmugurē izvirzītu kāju 

lēcienā, 6 s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju 

lēcienā, 6 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

60. 

1) Lēcieni uz un no 40 cm augstu sola uz 

vienas kājas. 

2) Lēcieni pāri 40 cm augsta sola uz 

priekšu un atpakaļ uz vienas kājas. 

3) Lēcieni pāri 40 cm augsta sola ar sānu 

uz vienas kājas. 

2x8 

 

2x8 

 

2x6 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Maksimāla  

90 – 100 % 
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4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

6) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ, 5 s. 

7) Ar palēcienu priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju un atgriešanās 

atpakaļ + priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē izvirzītu kāju, 10 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2
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61. 

1) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x6 

 

2x6 

 

 

2x6 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 4 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

3x5 

 

 

3x5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

priekšā un aizmugurē izvirzītu kāju 

lēcienā, 6 s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju 

lēcienā, 6 s. 

3x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

 

1 

62. 

1) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 20 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x6 

 

2x6 

 

 

2x6 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Sub-

maksimāla 

80 – 90 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 4 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 4 s. 

3x5 

 

 

 

3x5 

 

0,5 

 

 

 

0,5 
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6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju ar pagriezienu uz 360°, 5 

s. 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju + ar priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju 

pagriezienu uz 360°, 5 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

63. 

1) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x5 

 

2x5 

 

 

2x5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Maksimāla 

90 – 100 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

 

3x5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

6) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

priekšā un aizmugurē izvirzītu kāju 

lēcienā,  s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju 

lēcienā, 5 s. 

3x5 

 

 

2x5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2
2
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64. 

1) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x5 

 

2x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Maksimāla 

90 – 100 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

 

3x5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju ar pagriezienu uz 360°, 5 

s. 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju + ar priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju 

pagriezienu uz 360°, 5 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

 

1 
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65. 

1) Lēcieni dziļumā no 40 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 40 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 40 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x4 

 

2x4 

 

 

2x4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Maksimāla 

90 – 100 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

3x5 

 

 

 

2x5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

6) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju ar pagriezienu uz 360°, 5 

s. 

7) Priekšējais lokveida sitiens ar priekšā 

izvirzītu kāju + ar priekšējais lokveida 

sitiens ar priekšā izvirzītu kāju 

pagriezienu uz 360°, 5 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

 

1 

66. 

1) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma. 

2) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu lēcienu uz 

augšu. 

3) Lēcieni dziļumā no 30 cm 

paaugstinājuma ar šādu sitienu ar kāju. 

2x4 

 

2x4 

 

 

2x4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Maksimāla 

90 – 100 % 

4) Cīľas stājā sānu taisnais sitiens ar 

priekšā izvirzītu kāju Jop čagi, turot 

gumijas amortizatoru ar kāju pēdām, 3 

s. 

5) Cīľas stājā priekšējais lokveida sitiens 

ar priekšā izvirzītu kāju Dollio čagi, 

turot gumijas amortizatoru ar kāju 

pēdām, 3 s. 

2x5 

 

 

 

2x5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

6) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

priekšā un aizmugurē izvirzītu kāju 

lēcienā, 5 s. 

7) Dubultais priekšējais lokveida sitiens ar 

aizmugurē un priekšā izvirzītu kāju 

lēcienā, 5 s. 

2x5 

 

 

2x5 

 

1 

 

 

1 

 

Otrā sacensību perioda devītā mezocikla laikā no 22.novenbra līdz 19.decembrim četros 

mikrociklos treniľu mērķis ir speciālā ātruma un ātrspēka attīstīšana un tehnikas pilnveidošana ar 

maksimālā ātruma izpildes sitieniem pa boksa „ķepām” un maisu, kā arī tehnisko paľēmienu 

izpildi kombinācijās un treniľu cīľās (sk. 15.tab.).  

73.attēlā redzams, ka sacensības mezocikla tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas 

apjoms viena treniľā krāsi samazinās, bet intensitāte palielinās līdz submaksimālai un 

maksimālai intensitātei, izpildot lēcienus uz un pāri paaugstinājumiem un lēcienus dziļumā no 30 

cm augstuma, bet trieciena mikrociklos no 40 cm.  
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73.att. Sacensību perioda sacensības mezocikla speciālā ātruma attīstīšanas apjoma un 

intensitātes diagramma 

 

74.attēlā atspoguļota sacensības mezocikla tekvondistu sitienu ar kāju pilnveidošanas 

atkārtojuma skaita un intensitātes izmaiľas līknes vienā monociklā (treniľā). 

 

 
 

74.att. Sacensību perioda sacensības mezocikla tekvondistu sitienu ar kāju pilnveidošanas 

apjoma un intensitātes diagramma 

 

2010.gada 22.decembrī LSPA cīľas un austrumu divcīľas sporta veidu zāles notika 

sitienu ar kāju ceturtā videofilmēšana ar ātrgaitas kamerām un antropometrijas mērījumi. 27.-

30.decembrī LSPA muskuļu un locītavu funkcionālās diagnostikas centrā notika eksperimentālās 

un kontroles grupu apakšstilba un augšstilba saliecēj un iztaisnotājmuskuļu ātruma sestā 

pārbaude pie izometriskā piepūles reţīma ar izokinētisko ierīci REV 9000. 
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16.tabula  
Pārejas perioda treniľu programma 

 
M
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o
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k
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Viela 

Dozējums, 

pieg. x 

reizes 

Atpūtas pauze 

starp 

piegājieniem, 

minūtes 

Intensitāte, 

% no 

maksimālā 

5
.m
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o
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k
ls

 

P
ār

ej
ās

 

2
3
. 
A

tj
au

n
o
jo

ša
is

 

67. 

1) Futbols. 

2) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas. 

3) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu. 

 

15 min 

2x10 

2x10 

 

 

 

1 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

68. 

1) Pietupieni ar 50% no maksimālā svara 

stieni uz pleciem. 

2) Puspietupieni ar 50% no maksimālā 

svara stieni uz krūtīm. 

3) Celšanas uz pirkstgaliem ar 50% no 

maksimālā svara stieni uz pleciem. 

 

3x12 

 

3x12 

 

3x12 

 

2 

 

2 

 

2 

Maza 

40 – 60 % 

69. 

1) Futbols. 

2) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera. 

3) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera. 

 

15 min 

2x10 

 

2x10 

 

 

1 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

2
4
. 
A
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70. 

1) Volejbols. 

2) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas. 

3) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz muguras, kājas augšā atbalstās ar 

pēdām pret partnera muguras jostas 

daļu. 

 

15 min 

3x20 

3x10 

 

 

1 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

71. 

1) Pietupieni ar 60% no 1 AM svara stieni 

uz pleciem. 

2) Kāju saliekšana guļus uz vēdera ar 20 

kg svaru. 

3) Svaru stieľa vilkšana pie krūtīm 

nolēcienā uz priekšu ar 30kg svaru. 

 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

2 

 

2 

 

2 

Vidēja 

60 – 70 % 

72. 

1) Volejbols. 

2) Pietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera. 

3) Pietupieni uz kreisas kājas turoties pie 

partnera. 

 

15 min 

2x10 

 

2x10 

 

 

1 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 
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16.tabulas turpinājums 

 

 

1
5
.I
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o
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73. 
1) Basketbols. 

2) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas. 

 

15 min 

4x10 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

74. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 20 kg svaru 

2) Pietupieni ar 60% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

3) Celšanās uz pirkstgaliem ar 60% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

 

4x8 

 

4x8 

 

4x8 

2 

 

2 

 

2 

Vidēja 

60 – 70 % 

75. 

1) Basketbols. 

2) Izklupiens ar labo kāju sānis pa labi. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju sānis pa kreisi. 

 

15 min 

2x10 

2x10 

 

1 

1 

Maza 

40 – 60 % 

1
6
.I
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ad

o
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76. 

1) Volejbols. 

2) Pietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera. 

3) Pietupieni uz kreisas kājas turoties pie 

partnera. 

 

15 min 

2x10 

 

2x10 

 

 

0,5 

 

0,5 

Vidēja 

60 – 70 % 

77. 
1) Basketbols. 

2) Pietupieni ţākļstājā, rokas aiz galvas. 

 

15 min 

4x10 

 

1,5 

Liela 

70 – 80 % 

78. 

4) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 20 kg svaru 

5) Pietupieni ar 60% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem 

6) Celšanās uz pirkstgaliem ar 60% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

 

4x8 

 

4x8 

 

4x8 

0,5 

0,5 

0,5 

Liela 

70 – 80 % 

1
7
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A
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79. 

1) Futbols. 

2) Puspietupieni ţākļstājā, rokas aiz 

galvas. 

3) Puspietupieni uz labas kājas turoties pie 

partnera. 

4) Puspietupieni uz kreisas kājas turoties 

pie partnera. 

15 min 

2x10 

 

2x10 

 

2x20 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

80. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 20 kg svaru. 

2) Pietupieni ar 70% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

3) Celšanās uz pirkstgaliem ar 70% no 

maksimāla svaru stieni uz pleciem. 

 

3x10 

 

3x10 

 

3x10 

 

2 

 

2 

 

2 

Vidēja 

60 – 70 % 

81. 

1) Futbols. 

2) Izklupiens ar labo kāju sānis pa labi. 

3) Izklupiens ar kreiso kāju sānis pa kreisi. 

 

15 min 

2x10 

2x10 

 

1 

1 

Maza 

40 – 60 % 

1
8
.I
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82. 

1) Volejbols. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo 

kāju. 

3) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju. 

 

15 min 

2x15 

 

2x15 

 

 

1 

 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 
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16.tabulas turpinājums 

 

  
83. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 25kg svaru. 

2) Kāju iztaisnošana un saliekšana sēdus 

trenaţierī ar 25 kg svaru. 

3) Pietupieni ar 80% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

 

2x15 

 

2x15 

 

2x15 

 

2 

 

2 

 

2 

Liela 

70 – 80 % 

84. 

1) Volejbols. 

2) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju. 

 

15 min 

2x15 

2x15 

 

1 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 
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85. 

1) Basketbols. 

2) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar labo 

kāju. 

3) Atkārtoti pietupieni izklupienā ar kreiso 

kāju. 

 

15 min 

3x10 

 

3x10 

 

 

1 

 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 

86. 

1) Kāju saliekšana un iztaisnošana guļus 

uz vēdera trenaţierī ar 30 svaru. 

2) Kāju iztaisnošana un saliekšana sēdus 

trenaţierī ar 30 kg svaru. 

3) Pietupieni ar 80% no maksimāla svaru 

stieni uz pleciem. 

 

2x10 

 

2x10 

 

2x8 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

Liela 

70 – 80 % 

  

87. 

1) Basketbols. 

2) Pietupieni platā ţākļstājā ar labo kāju. 

3) Pietupieni platā ţākļstājā ar kreiso kāju. 

 

15 min 

3x10 

3x10 

 

1 

1 

Vidēja 

60 – 70 % 

2
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88. 

1) Futbols. 

2) Kājas kopā, palēcieni pa labi un pa 

kreisi, lecot pāri līnijai. 

3) Kājas kopā, palēcieni uz priekšu un 

atpakaļ, lecot pāri līnijai. 

 

15 min 

2x30 

 

2x30 

 

 

1 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

89. 

1) Futbols. 

2) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

3) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai pa labi un pa kreisi virzoties uz 

priekšu. 

 

 

3x25 

 

 

3x25 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Maza 

40 – 60 % 

90. 

1) Futbols. 

2) Cīľas stājā ar labo sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ. 

3) Cīľas stājā ar kreiso sānu palēcieni pāri 

līnijai ar priekšā izvirzītu kāju uz 

priekšu un atpakaļ, mainīt stājas sānu. 

 

15 min 

3x30 

 

 

3x30 

 

 

 

1 

 

 

1 

Maza 

40 – 60 % 

 
Otrais makrocikls ilga no 2010.gada 6.septembra līdz 2010.gada 19.decembrim. 

Otrā sagatavošanās perioda sestā ievirzošā mezocikla galvenais mērķis ir vispārējā 

spēka attīstīšana ar mazo un vidējo intensitāti, tehnikas mācīšana un korekcija. Tika izmantoti 

spēka vingrinājumi ar trenaţieriem un personīgo svaru, tehnikas mācīšanas vingrinājumi uz 

vietas pa daļām, sēdus, stāvus bez un ar atbalstu. 2010.gada 8.septembrī LSPA cīľas un 
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austrumu divcīľas sporta veidu zāles notika sitienu ar kāju trešā videofilmēšana ar ātrgaitas 

kamerām un antropometrijas mērījumi. 13.-17.septembrī LSPA muskuļu un locītavu 

funkcionālās diagnostikas centrā notika eksperimentālās un kontroles grupu apakšstilba un 

augšstilba saliecēj un iztaisnotājmuskuļu ātruma ceturtā pārbaude pie izometriskā piepūles 

reţīma ar izokinētisko ierīci REV 9000. 

Septītais bāzes mezocikls ilga četrus mikrociklus no 4.oktobra līdz 31.oktobrim. 

Treniľu mērķis ir vispārējā ātruma un ātrspēka attīstīšana ar palēcieniem uz priekšu un atpakaļ, 

sānis, lēcieni uz, no un pāri paaugstinājumam, tehnikas prasmes veidošana ar vingrinājumiem 

pāros pa boksa „ķepām”, tehnikas prasmes veidošana. 

Otrā sacensību perioda pirmssacensības astotais mezocikls notika no 1.novembra līdz 

21.novembrim četros mikrociklos. Fiziskās sagatavošanās mērķis ir speciālā ātruma un ātrspēka 

attīstīšana ar speciāli sagatavojošiem vingrinājumiem, augstas intensitātes lēcieniem pārī 

paaugstinājumiem un dziļumā. Tehnikas iemaľas veidošanai un pilnveidošanai tika izmantoti 

vingrinājumi ar amortizācijas gumiju un svara vestēm. 1.-5.novembrī LSPA muskuļu un locītavu 

funkcionālās diagnostikas centrā notika eksperimentālās un kontroles grupu apakšstilba un 

augšstilba saliecēj un iztaisnotājmuskuļu ātruma piektā pārbaude pie izometriskā piepūles reţīma 

ar izokinētisko ierīci REV 9000 (sk. 14.tab.). 

Otrajā sacensību perioda beigās (11.decembrī) notika Latvijas nacionālais turnīrs „Lūsis 

2010”, kurā piedalījās visi eksperimenta dalībnieki. Eksperimentālas grupas dalībnieki izcīnīja 

četras 1.vietas, bet viens 2.vietu. Vērtējot sacensības rezultātus eksperimentālās grupas 

dalībnieki parādīja augstākus sporta rezultātus nekā kontroles grupas dalībnieki. Speciālā ātruma 

un sitienu ar kāju tehniskā sagatavotības izaugsme ļāva maksimāli realizēt savas spējas, būt 

pārliecinātiem savos spēkos un izcīnīt pārliecinošas uzvaras. 
 

75.attēlā atspoguļota lēcienu intensitātes skala, kuru piedāvā Allerheligen. Balstoties uz 

esošo skalu tika izvēlēti vispārējā ātruma un ātrspēka attīstīšanas vingrinājumi atbilstoši 

tekvondistu sagatavošanas periodam. Palēcieni tika izmantoti treniľu procesa sagatavošanas 

perioda ievadošajā mezociklā, atkārtoti lēcieni – sagatavošanas perioda ievadošajā un ievirzošajā 

mezociklos, lēcieni no vietas – sagatavošanas perioda ievirzošajā mezociklā un pirmssacensību 

mezociklos, daudzsoļu lēcieni un lēcieni uz paaugstinājuma – pirmssacensību un sacensību 

mezociklos, lēcieni dziļumā, kā augstākās intensitātes pliometriskais vingrinājums, – sacensību 

mezociklā. 

 
 

75.att. Lēcienu intensitātes skala (Aura, 1989; Ebben, 2008; Verkhoshansky, 1988) 
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Pirmssacensību un sacensību periodos eksperimentālās grupas sportisti pielietoja 

vingrinājumus ar gumijas amortizatoriem, kas ir viens no labākiem tehnikas pilnveidošanas 

līdzekļiem. Sportisti izpilda speciāli sagatavojošus un sacensības vingrinājumus ar 

apgrūtinājumu, kuru veido gumijas pretestība. 

Izpildot šādus vingrinājumus ar maksimālo ātrumu, sportisti atkārtoto sitiena daļu 

(fāzi) vai visu sitienu kopumā.  

76.attēlā sportists izpilda priekšējā lokveida un sānā taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzes pirmo daļu no sānu cīľas stāvokļa, ceļot saliekto kāju priekšā līdz jostas 

līmenim. Vingrinājuma izpildes laikā gumijas amortizatoram jābūt iestieptam. 

 

 
 

76.att. Saliektas kājas celšana uz priekšu, turot gumijas amortizatoru ar kāju pēdām 

 

77.attēlā atspoguļots vingrinājums, kur sportists izpilda sāna taisnā sitiena ar kāju 

sagatavošanas fāzi no sānā cīľas stājas, ceļot saliekto kāju sānis tā, lai sitiena kājas papēdis būtu 

virzīts sitiena izpildes virzienā, augšstilbs un apakšstilbs paralēli grīdai, bet atbalsta kāja ar 

pirkstgali pagrieţas pret sitiena izpildes virzienam. Vingrinājuma gala stāvoklī sitiena kājas 

papēdis, viennosaukuma gūţas un pleca locītavas atrodas vienā plaknē. 

 

 
  

77.att. Saliektas kājas celšana līdz sānu taisnā sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes 

ieľemšanai, turot gumijas amortizatoru ar kāju pēdām 

 

Turpinot iepriekšējo vingrinājumu, sportists no sitiena sagatavošanas fāzes izpilda 

sitiena kājas iztaisnošanu sitiena izpildes virzienā. Gumijas amortizators piestiprināts no viena 

gala pie sitiena kājas pēdas un no otrā gala pie viennosaukuma plaukstas, kura tiek piespiesta pie 

krūtis (sk. 78.att.). 
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78.att. Sānu taisnais sitiens ar kāju no sitiena sagatavošanas fāzes, turot gumijas 

amortizatoru ar roku pie krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu 

 

Viens sānā taisnā sitiena ar kāju tehnikas pilnveidošanas efektīvākajiem 

paľēmieniem ir sitiena kājas augšstilba iztaisnošana gūţas locītavā paralēli grīdai. Vingrinājums 

notiek ar saliektu kāju ceļa locītavā, ar ko izslēdzās uzmanības pievēršana apakšstilba 

iztaisnošanas kustībai. Tiek noslogotas kājas aizmugurējā muskulatūra, gūţas un muguras 

muskuļi (sk. 79.att). 

 

 
 

79.att. Saliektas sitiena kājas ceļa kustība uz priekšu-atpakaļ, turot gumijas amortizatoru 

ar roku pie krūtīm, kura ir tuvāka sitiena kājai, un sitiena kājas pēdu 

 

80.attēlā atspoguļots vingrinājums, kurā sportists izpilda apgrūtināto ar gumijas 

amortizatoru sānu taisno sitienu ar kāju. Veselā sitiena izpilde ir nepieciešama sitienu 

starpmuskuļu koordinācijas veidošanai. Iepriekšējie vingrinajumi ar gumijas amortizatoru 

veicināja sitienu atsevoško daļu un fāzu ātruma un ātrspēka attīstīšanai, bet bez vesela sitiena 

izpildes nav iespējama tā pilnvertīgā pilnveide. 

 

 
 

80.att. Sānu taisnais sitiens ar kāju, turot gumijas amortizatoru ar kāju pēdām 

 

Tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības metodikas treniľu programmas 

sagatavošanas perioda bāzes mezociklā izmantoti speciali sagatavojošie vingrinājumi. Šie 

vingrinājumu neizmantojas sacensības cīľās, bet veicina ātrspēka attīstīšanu sitiena sākumā un 

sitiena bieţumu. Vingrinājumi veido priekšnosacījumus sitienu ar kāju efektīvākai 

pilnveidošanai, jo atkārto sitiena kinemātiskās struktūras izpildes daļu. 
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Saliektas kājas pārnešana pārī pildbumbai uz priekšu un atpakaļ attīsta priekšējā 

lokveida sitiena ar kāju ātrspēku kustības sākumā, kā arī kustības bieţumu, virzot kāju uz priekšu 

un atgrieţot to atpakaļ. Pildbumbas augstums ir 20 cm, diametrs – 30 cm. Vingrinājumus, kuri 

parādīti 81.-90.attēlos, izpilda ar maksimālo ātrumu 8 sekundēs ar labo, un pēc pārtraukuma ar 

kreiso kāju (sk. 81.att.). 8 sekunţu laiks tika izvēlēts pamatojoties uz kreatīnkināzes reakcijas 

procesiem, kuru piedāvā daţi pētnieki, raksturojot ātruma attīstīšanas metodes. 

 

 
 

81.att. Saliektas kājas pārnešana pārī pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 20 cm, l = 30 

cm) 8 s (ar labo un kreiso), reizes 

 

Saliektas kājas pārnešana pārī pildbumbai pa labi un pa labi veido sānā taisnā sitiena ar 

kāju sagatavošanas fāzes ieľemšanas un priekšējā lokveida sitiena ar kāju sākuma kustības 

ātrspēka attīstīšanas priekšnosacījumus (sk. 82.att.). 

 

 
 

82.att. Saliektas kājas pārnešana pārī pildbumbai pa labi un pa labi (h = 20 cm, l = 30 cm) 

8 s (ar labo un kreiso), reizes 

 

Saliektas kājas pārnešana pārī divām pildbumbām uz priekšu un atpakaļ veido papildus 

apgrūtinājumu vingrinājuma izpildē (sk. 83.att.). Vingrinājums bieţāk izmantojams garāka 

augšstilba un kājas sportistiem, jo pēc antropometrisko un biomehānisko parametru analīzes 

rezultātiem savstarpējas tika noteikts, ka sportistiem ar garāko augšstilbu sitiena izpildes laiks ir 

lielāks, tas ir, sliktāks nekā sportistiem ar īsāko augšstilbu. 

 

 
 

83.att. Saliektas kājas pārnešana pārī divām pildbumbai uz priekšu un atpakaļ (h = 20 cm, 

l = 30 cm) 8 s (ar labo un kreiso), reizes 
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Saliektas kājas pārnešana pārī divām pildbumbai pa labi un pa labi tāpat, ka iepriekšējā 

vingrinājumā, ir pielietots kā apgrūtinājums kāju pārnešanai pārī vienai pildbumbai un vairāk 

sportistiem ar garāku augšstilbu (sk.84.att.). 

 

 
 

84.att. Saliektas kājas pārnešana pārī divām pildbumbai pa labi un pa labi (h = 20 cm, l = 

30 cm) 8 s (ar labo un kreiso), reizes 

 

Taisnās kājas pārnešana pārī šķērslim jostas augstumā apgrūtināta ar to, ka sportists ceļ 

nevis saliekto kāju, bet gandrīz taisno (jo garāks plecs, jo lielāku spēku ir jāpieliek). Partnera 

plauksta atrodas sportista jostas līmenī. Līdz ar to viľam jāsaliec augšstilbu vairāk nekā līdz 

jostas līmenim (sk. 85.att.).  

 

 
 

85.att. Taisnās kājas pārnešana pārī šķērslim jostas augstumā 8 s uz iekšu un uz āru (ar 

labo un kreiso), reizes 

 

Ceļgalu pārmaiľus celšana līdz jostas augstumam sagatavo sportistu izpildīt priekšējā 

lokveida sitiena ar kāju sagatavošanas fāzi ar ātruma, ātrspēka un kustības bieţuma attīstīšanu 

(sk. 86.att.). Sportists ceļ augšstilbu līdz jostas līmenim, kuru norobeţo partnera plaukstas, kas 

kalpo kā signāls pretējais kustībai – augšstilba iztaisnošanai. 

 

 
 

86.att. Ceļgalu pārmaiľus celšana ar abām kājām līdz jostas augstumam 8 s, reizes 
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Divreiz atkārtoti ceļgalu pārmaiľus celšanai līdz jostas augstumam mērķis ir veidot 

apgrūtinājumu un kustības bieţuma attīstīšanai. Sportistam pēc iespējas ātrāk jāpārslēdz 

muskuļus-antagonistus no viena darba reţīma uz otru (sk. 87.att.). 

 

 
 

87.att. Divreiz atkārtoti ceļgalu pārmaiľus celšana līdz jostas augstumam 8 s, reizes 

 

Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz pildbumbu no priekšpuses, pirmkārt, attīsta tās kājas 

augšstilba saliekšanas ātruma spējas, bet, otrkārt, atbalsta kājas ātrspēku ar piezemēšanas un 

atspēriena darbībām (sk. 88.att). 

 

 
 

88.att. Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz pildbumbu no priekšpuses 8 s, reizes 

 

Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz pildbumbu no sāniem veicina kāju laterālo muskuļu 

ātrspēka attīstīšanu (sk. 89.att.). Šis vingrinājums nepieciešams, lai pilnveidotu sāna taisnā 

sitiena ar kāju atbalsta kājas atspērienu sitiena izpildes virzienā ar kāju iztaisnošanu vai pat 

palēciena vai slīdsoļa izpildei. 

Vingrinājuma izpildē atbalsta kājai jāpiezemējas attālumā lielākai nekā plecu platums. 

Līdz ar to pilnveidojas tekvondo ITF optimālā cīľas stāja un palielinās vingrinājumu intensitāte. 

 



 136 

 
 

89.att. Pārmaiľus uzkāpšana ar kāju uz pildbumbu no sāniem (pildbumba starp kājām) 8 

s, reizes 

 

Priekšējais lokveida sitiens ar kāju 8 s laikā ir priekšējā lokveida sitiena ar kāju ātruma 

un bieţuma attīstīšanas vingrinājums (sk. 90.att.). Sitiens izpildīts no cīľas stājas boksa ķepā 

(mērķi), kuru tur partneris augstāk par jostas līmeni. 

 

 
 

90.att. Priekšējais lokveida sitiens ar kāju 8 s laikā, reizes 

 

Sānu taisnā sitiena ar kāju noturēšana jostasvietas līmenī pilnveido sānu taisno sitienu ar 

kāju un attīsta sitiena kājas laterālās muskulatūras spēku, gūţas un muguras muskulatūras spēku 

(sk. 91.att.). 

 

 
 

91.att. Sānu taisnā sitiena ar kāju noturēšana jostas līmenī, s 

 

Pārvietošanās pāri līnijai frontālajā stājā 30 s laikā veicina atbalsta kājas atspēriena 

ātrspēka spējas, kas ietekmē sitiena izpildes tehniku un ātrumu. 

 

No daudzu zinātnisko rakstu autoru publikācijām tika noskaidrots, ka viena no 

efektīvākajiem sitienu ar kāju pilnveidošanas metodēm ir paľēmienu izpilde daudzos 

atkārtojumos, tas ir, sitienu kombinācijās, kad sitieni atkārtojas 2-4 reizes ar vienu kāju vai 

pārmaiľus. 
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Līdz ar to tika izstrādāti vingrinājumu kopumi uzbrukuma paľēmienu pilnveidei 

atsevišķi un kombinācijās. 

 

Kopsavilkums 

Sitiena ar kāju speciālā ātruma attīstīšanas metodikā tika ievērota slodzes sistemātiska 

palielināšana un vingrinājumu pielietošanas secība. Sagatavošanās perioda ievirzošajā mezociklā 

treniľu apjoms ir liels, bet intensitāte – maza-vidēja. Sportisti izpildīja spēka vingrinājumus ar 

60-70% svaru no maksimālā ar mērķi palielināt muskuļu masu un maksimālo spēku. Treniľu 

procesa bāzes mezociklā lielā apjomā pielieto mazas-vidējas intensitātes palēcienus, tad seko 

vidējas-lielas intensitātes atkārtoti lēcieni. Pirmssacensību periodā mazā apjoma pielieto daţādu 

veidu lēcienus tālumā un daudzsoļu lēcienus ar lielu-maksimālu intensitāti. Sacensību periodā 

apjoms samazinās, lēcieni uz paaugstinājuma un dziļumā, vingrinājumi ar gumijas 

amortizatoriem gan ar koncentriskās, gan ar ekscentriskās darbības raksturu un sitieni ar kājām 

pa „ķepām” un maisiem ar maksimālo ātrumu izpildīti ar submaksimālu-maksimālu intensitāti. 

Sportistiem ar garāko augšstilbu vingrinājumu izpildes skaits tiek palielināts ar 5%. 

Tehnikas pilnveidošanas procesā tika pielietoti atsevišķa sitiena ar kāju fāţu un vesela 

sitiena vingrinājumi ar apgrūtinājuma pakāpi. Tehnikas mācīšanas procesā tika izmantotas 

dalītas, veselas, atkārtojuma un sacensības tehnikas mācīšanas metodes. 

Sitiena ar kāju speciālā ātruma attīstīšanas un tehnikas pilnveidošanas metodika tika 

aprobēta un izpētīta pedagoģiskajā eksperimentā treniľu gada ciklā, kurš ietver divus 

makrociklus. Katrs makrocikls sastāv no sagatavošanās ievirzošā un bāzes, no pirmssacensības 

un sacensības mezocikliem. Starp diviem makrocikliem atrodas pārejas mezocikls, kura mērķis ir 

samazināt treniľu slodzi sportista darbspēju atjaunošanai. 

Sitiena ar kāju speciālā ātruma un tehnikas kontroles metodikas saturu veidoja 

instrumentālās metodes ar augstu mērīšanas precizitāti. Tā ir kustību analīze ar ātrgaitas 

kamerām Basler A602fc (100 Hz) kopā ar datu apstrādes programmu Simi motion un 

izokinētiskā ierīce REV 9000. Videofilmēšana ļauj precīzi līdz vienai simtdaļai noteikt sitiena 

ātrumu un izpildes laiku jebkurā darbības kustības mirklī, noteikt sitiena izpildes trajektoriju un 

ķermeľa daļas stāvokli. Ar izokinētisko ierīci REV 9000 tika kontrolēta sportistu ātruma attīstība 

pie muskuļu saliekšanas un iztaisnošanas izometriskajā darba reţīma. Vingrinājumi tika sastādīti 

tā, lai tie maksimāli atbilstu sitiena ar kāju izpildes kustību sākumam, kad jāpieliek maksimālo 

jaudu paľēmiena efektīvai veikšanai. Muskuļu izometrisko darba reţīma kontroli sportisti veica 

pirms un pēc katra sagatavošanās un sacensības treniľu perioda – sešas reizes. 

Pirms eksperimenta maksimālā spēka momenta rezultātu atšķirības eksperimentālajai un 

kontroles grupai nav statistiski ticamas (α > 0,05). 

Augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas spēka momenta rezultātu atšķirības nav ticamas 

(α > 0,05). Tas nozīmē, ka augšstilba un apakšstilba maksimālais spēks ir vienāds. Līdz ar to tika 

noteikta liela nozīme apakšstilba saliekšanai līdz 90° leľķim ar „šādu” to iztaisnošanu. Lielākais 

spēka pieaugums ir novērojams eksperimenta sagatavošanas periodos (α < 0,05), mazāko 

pieaugumu sasniedza sacensību periodos. Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupu sākuma 

un beigu rezultātus, ir noteikts statistiski ticams lielāks pieaugums eksperimentālajai grupai, kas 

liecina par treniľu programmas līdzekļu, metoţu un slodzes dozējuma optimālo izvēli. 
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3.4. Tekvondistu speciālā ātruma un sitienu ar kāju tehniskās sagatavotības 

dinamika 
 

12-14 gadu vecu tekvondistu sitienu ar kāju ātruma un tehniskās sagatavotības pārbaude 

notika gada ciklā četras reizes – pirms eksperimenta (pirms 1.sagatavošanas perioda), pēc 

1.sacensību perioda, pirms 2.sagatavošanas un pēc 2.sacensību perioda (pēc eksperimenta). 

Sportisti veica sešus sitienus ar kāju – lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio 

čagi) un sānu taisnu sitienu ar kāju (Jop čagi) pēc trim daţādiem uzdevumiem. Priekšējais 

lokveida sitiens ar kāju tika izpildīts ar priekšā izvirzītu kāju, ar aizmugurē izvirzītu kāju un 

dubulto sitienu ar priekšā izvirzītu kāju, ar kuru palīdzību tika noteikts sitienu izpildes bieţums. 

Sānu taisnais sitiens ar kāju tika izpildīts ar priekšā izvirzītu kāju uz vietas, kustībā ar 

slīdsoli uz priekšu un uz vietas kā atbildes reakcija uz pretinieka uzbrukumu. 

Katrs sitiena veids tiek izpildīts divas reizes ar dominējošo kāju pa boksa „ķepu” 

(sitiena mērķis), kuru partneris tur sitiena attālumā (kāju garumā, izľemot sānu taisno sitienu ar 

kāju, kad sitiena attālums tiek mērīts, pieliekot aizmugurē izvirzītu kāju pie priekšā izvirzītas 

kājas plus kāju garums). Līdz ar to grupas sitienu kopējais skaits ir 10 sitieni ar kāju. Kopā viena 

eksperimenta laikā katrs sportists izpildīja 12 sitienus ar kāju, bet grupa – 60 sitienus ar kāju. Pēc 

katra sitiena izpildes analīzes tika noteikts sitiena laiks, sitiena sagatavošanās un sitiena izpildes 

fāţu laiks un leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas, kā arī gūţas, ceļa un 

potītes locītavu ātruma izmaiľu raksturs. 

93.attēlā atspoguļota priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) sagatavošanas fāzes 

izpildes laika rezultātu dinamika. 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju 

sagatavošanas fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 92.a att.) statistiski ticami uzlabojās 

par 0,02 s no 0,24 s līdz 0,22 s ± 0,01 s (α < 0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda 

notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša atpūta (augustā). Rezultātu pieaugums šajā 

laikaposmā nav statistiski ticams (α > 0,05). Bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 

2.sacensību periodu ir konstatēts, ka sitiena laika samazināšana par 0,03 s ir statistiski ticama (α 

< 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju sagatavošanas fāzes laiks 

statistiski ticami uzlabojās par 0,04 s no 0,24 s līdz 0,20 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts 

kopumā statistiski ticami uzlabojās par 0,02 s (α < 0,05). 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā priekšējā lokveida pirmā sitiena ar priekšā 

izvirzītu kāju sagatavošanas fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 92.b att.) statistiski 

ticami uzlabojās par 0,01 s no 0,19 s līdz 0,18 s (α < 0,05), bet otrā sitiena laiks neizmainījās (α > 

0,05).  Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda rezultātu pieaugums 0,01 s ir statistiski ticams 

(α < 0,05). Bet otrajam sitienam laiks tāpat neizmainījās un palika 0,18 s (α > 0,05). 

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem ir konstatēts, ka 

pirmā un otrā sitiena pieaugums par 0,02 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu 

speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, divreiz atkārtota priekšējā 

lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju sagatavošanas fāzes laiks pirmajam un otrajam sitienam 

statistiski ticami uzlabojās par 0,02 s attiecīgi no 0,19 s līdz 0,17 s un no 0,18 s līdz 0,16 s (α < 

0,05). 
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c) ar aizmugurē izvirzītu kāju 

 

92.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) 

sagatavošanas fāzes izpildes laika rezultātu dinamika, s 

 

Kontroles grupas divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju 

sagatavošanas fāzes rezultāts gan pirmajam, gan otrajam sitienam kopumā statistiski ticami 

uzlabojās par 0,01 s (α < 0,05). 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju 

sagatavošanas fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 92.c att.) statistiski ticami uzlabojās 

par 0,03 s no 0,25 s līdz 0,22 s (α < 0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 

mēnešu pārejas periods un 1 mēneša atpūta (augustā), un rezultātu pieaugums šajā laikaposmā 

nav statistiski ticams (α > 0,05). Bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību 

perioda ir konstatēts, ka pieaugums par 0,02 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot 

tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida 

sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju sagatavošanas fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,05 

s no 0,25 s līdz 0,21 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski ticami uzlabojās 

par 0,02 s (α < 0,05). 

 

93.a attēlā atspoguļota priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) sitiena izpildes 

fāzes laika rezultātu dinamika. 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju sitiena 

izpildes fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 93.a att.) nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša atpūta 

(augustā), rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams (α > 0,05). Bet, salīdzinot 

rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodu ir konstatēts, ka pieaugums par 0,016 s 

ir statistiski ticams (α < 0,05). Kopā salīdzinot un novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas treniľu procesa rezultātus pirms un pēc eksperimenta priekšējā lokveida sitiena ar 

priekšā izvirzītu kāju sitiena izpildes fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,023 s no 0,116 s 

līdz 0,093 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā neuzlabojās (α > 0,05). 
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a) ar priekšā izvirzītu kāju b) divreiz atkārtots ar priekšā izvirzītu kāju 

 

 
c) ar aizmugurē izvirzītu kāju 

 

93.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) 

sitiena fāzes izpildes laika rezultātu dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā priekšējā lokveida pirmā sitiena ar priekšā 

izvirzītu kāju sitiena izpildes fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 93.b att.) statistiski 

ticami uzlabojās par 0,01 s no 0,11 s līdz 0,09 s (α < 0,05), bet otrā sitiena laiks statistiski ticami 

samazinājās par 0,01 (α < 0,05).  Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda rezultātu pieaugums 

pirmajam sitienam par 0,01 s ir statistiski ticams (α < 0,05), bet otrajam sitienam laika 

pieaugums nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem ir konstatēts, ka 

pirmā un otrā sitiena pieaugums par 0,01 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu 

speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta divreiz atkārtota priekšējā 

lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju sitiena izpildes fāzes laiks pirmajam un otrajam  

sitienam statistiski ticami uzlabojās par 0,01 s no 0,10 s līdz 0,09 (α < 0,05). 

Kontroles grupas divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju 

sitiena izpildes fāzes rezultāts gan pirmajam, gan otrajam sitienam kopumā neizmainījās (α > 

0,05). 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju sitiena 

izpildes fāzes rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 93.c att.) neizmainījās (α > 0,05). Pēc 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša atpūta 

(augustā), un rezultātu pieaugums tāpat nav statistiski ticams (α > 0,05). Bet, salīdzinot 

rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 0,01 

s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus 

pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju sitiena izpildes 

fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,01 s no 0,10 s līdz 0,09 s (α < 0,05). Kontroles 

grupas sitiena izpildes fāzes laiks neizmainījās (α > 0,05). 
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95.attēlā atspogoļota priekšējā lokveida sitiena ar kāju izpildes laika dinamika atkarībā 

no mācību treniľu  sagatavošanās perioda. 

 

   
a) ar priekšā izvirzītu kāju b) divreiz atkārtots ar priekšā izvirzītu kāju 

 
c) ar aizmugurē izvirzītu kāju 

 

94.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) 

izpildes laika rezultātu dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju laiks pēc 

1.sacensību perioda (sk. 94.a att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,03 s no 0,35 s līdz 0,32 s ± 

0,01 s (α < 0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika divu mēnešu pārejas periods 

un 1 mēneša atpūta (augustā), rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams (α > 

0,05). Bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pieaugums par 0,04 s nav statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,06 s no 0,35 s līdz 0,29 s (α < 0,05). Kontroles grupas 

rezultāts kopumā statistiski ticami uzlabojās par 0,02 s (α < 0,05). 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā priekšējā lokveida pirmā sitiena ar priekšā 

izvirzītu kāju rezultāts pēc 1.sacensību perioda (sk. 94.b att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,03 

s no 0,30 s līdz 0,27 s (α < 0,05), bet otrā sitiena laiks uzlabojās tikai par 0,01 (α < 0,05).  Pēc 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda pirmā un otrā sitiena rezultātu pieaugums 0,01 s ir 

statistiski ticams (α < 0,05).  

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pirmā un otrā sitiena pieaugums par 0,03 s ir statistiski ticams (α < 0,05).  

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju laiks pirmajam 

sitienam statistiski ticami uzlabojās par 0,04 s no 0,30 s līdz 0,26 s, bet otrajam sitienam par 0,03 

s no 0,28 s līdz 0,25 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju 

laiks pirmajam sitienam statistiski ticami uzlabojās par 0,03 s, bet otrajam sitienam par 0,01 s (α 

< 0,05). 
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Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju laiks pēc 

1.sacensību perioda (sk. 94.c att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,03 s no 0,36 s līdz 0,33 s (α < 

0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša 

atpūta (augustā), un rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams (α > 0,05). Bet, 

salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pieaugums par 0,03 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē 

izvirzītu kāju laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,06 s no 0,36 s līdz 0,31 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski ticami uzlabojās par 0,026 s (α < 0,05). 

96.attēlā atspoguļoti grafiki ar priekšējā lokveida sitiena ar kāju leľķa izmaiľām ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas (starp sitiena sagatavošanās un sitiena izpildes 

fāzēm). 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas pēc 1.sacensību perioda (sk. 95.a att.) statistiski 

ticami samazinājās par 4,00 grādiem no 80,06 ± 2,85 grādiem līdz 76,06 ± 1,86 grādiem (α < 

0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša 

atpūta (augustā), rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un pēc 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pieaugums arī nav statistiski ticams (α > 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu 

kāju leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas statistiski ticami uzlabojās par 

4,46 grādiem no 80,06 ± 2,85 līdz 75,60 ± 1,15 grādiem (α < 0,05). Arī variācijas koeficients pēc 

eksperimenta samazinājās un kļūva zemāks par 10%, kas norāda uz to, ka grupa mērķtiecīgi un 

efektīvi trenējās pēc noteikta mācību treniľu plāna, kurš pozitīvi ietekmēja sitiena tehnikas 

pilnveidi. Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski ticami samazinājās par 8,87 grādiem (α < 

0,05). 

 

   
a) ar priekšā izvirzītu kāju b) divreiz atkārtots ar priekšā izvirzītu kāju 

  
c) ar aizmugurē izvirzītu kāju 

 

95.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) 

leľķa ceļu locītavas izmaiľas, s 
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Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā priekšējā lokveida pirmā sitiena ar priekšā 

izvirzītu kāju leľķis (sk. 95.b att.) pēc 1.sacensību perioda samazinājās par 3,39 grādiem (α < 

0,05), bet otrā sitiena leľķis ceļa locītavā palielinājas par 2,81 grādiem (α < 0,05).  Pirms 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda pirmā un otrā sitiena rezultātu pieaugums nav statistiski 

ticams (α > 0,05).  

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pirmā un otrā sitiena leľķa ceļa locītavā pieaugums par nav statistiski ticams (α > 0,05).  

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas pirmajam sitienam statistiski ticami uzlabojās 

par 4,09 grādiem no 80,25 ± 0,79 līdz 76,17 ± 0,88 grādiem, bet otrajam sitienam par 4,70 

grādiem no 84,26 ± 1,99 grādiem līdz 79,55 ± 1,06 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas divreiz atkārtota priekšējā lokveida sitiena ar priekšā izvirzītu kāju 

leľķis ceļa locītavā pirmajam un otrajam  sitienam nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju leľķis 

ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas pēc 1.sacensību perioda (sk. 95.c att.) 

statistiski ticami samazinājās par 5,08 s no 82,23 ± 0,68 grādiem līdz 77,15 ± 1,61 grādiem (α < 

0,05). Starp eksperimenta 1.sacensību un 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas 

periods un 1 mēneša atpūta (augustā), un līdz ar to rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav 

statistiski ticams (α > 0,05). Bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību 

periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 3,15 grādiem ir statistiski ticams (α < 0,05). 

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, 

priekšējā lokveida sitiena ar aizmugurē izvirzītu kāju leľķis ceļa locītavā statistiski ticami 

samazinājās par 7,15grādiem no 82,23 ± 0,68 grādiem līdz 75,08 ± 0,88 grādiem (α < 0,05). 

Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski ticami uzlabojās par 4,88 grādiem (α < 0,05). 

Ir svarīgi apskatīt arī sitienu ar kāju izpildes bieţumu (sk. 96.att.). 

 

 
 

96.att. Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitiena ar kāju (Dollio čagi) 

izpildes biežuma izmaiľas, sit./s 

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitiena izpildes bieţums pēc 1.sacensību 

perioda (sk. 96.att.) statistiski ticami palielinājās par 0,12 sit./s no 1,55 ± 0,03 grādiem līdz 1,67 

± 0,03 grādiem (α < 0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas 

periods un 1 mēneša atpūta (augustā), rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams 
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(α > 0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un pēc 2.sacensību periodiem, ir 

konstatēts, ka sitienu bieţums vidēji samazinājās un arī nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, 

priekšējā lokveida sitiena ar kāju bieţumu statistiski ticami palielinājās par 0,17 sit./s no 1,55 ± 

0,03 līdz 1,71 ± 0,03 sit./s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāta izmaiľas eksperimenta laikā 

nav statistiski ticamas (α > 0,05). 

Nākamajos attēlos tika apskatīti sānu taisnā sitiena ar kāju ātruma izmaiľas 

eksperimenta laikā rezultāti. 

98.attēlā parādīti sānu taisnā sitiena ar kāju sagatavošanas fāzes rezultāti. 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju sagatavošanas 

fāzes laiks pēc 1.sacensību perioda (sk. 97.a att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,02 s no 0,21 s 

± 0,01 s līdz 0,19 s ± 0,01 s (α < 0,05). Starp eksperimenta 1.sacensību un 2.sagatavošanas 

perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša atpūta (augustā), un rezultātu pieaugums 

šajā laikaposmā ir minimāls – 0,01 s, bet ir statistiski ticams (α < 0,05). Bet, salīdzinot rezultātus 

pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 0,02 s ir 

statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms 

un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju laiks statistiski ticami 

uzlabojās par 0,03 s no 0,21 s līdz 0,18 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski 

ticami uzlabojās par 0,02 s (α < 0,05). 

 

  
a) uz vietas ar reakciju b) uz vietas 

 

  
c) kustībā uz priekšu 

 

97.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) 

sagatavošanas fāzes izpildes laika rezultātu dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena  izpildes fāzes rezultāts pēc 1.sacensību 

perioda (sk. 97.b att.) uzlabojās par 0,01 s, bet nav statistiski ticams (α > 0,05).  Pēc 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda sitiena rezultātu pieaugums 0,01 s ir statistiski ticams (α < 

0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 
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sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes fāzes laika pieaugums par 0,01 s ir statistiski ticams (α < 

0,05).  

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,04 s 

no 0,24 s līdz 0,20 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes fāzes laika pieaugums nav 

statistiski ticams (α > 0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu laiks pēc 

1.sacensību perioda (sk. 97.c att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,07 s no 0,31 s ± 0,01 s līdz 

0,24 s ± 0,01 s (α < 0,05). Pirms eksperimenta 2.sagatavošanas perioda rezultātu pieaugums nav 

statistiski ticams (α > 0,05), bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību 

periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 0,02 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot 

tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena 

ar kāju kustībā uz priekšu laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,08 s no 0,308 s± 0,01 s līdz 

0,223 s ± 0,01 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā statistiski ticami uzlabojās par 

0,042 s (α < 0,05). 

Nākamajos  grafikos ir attēlota sānu taisnā sitiena ar kāju sitiena izpildes fāzes dinamika 

pēc mācību treniľu  procesa sagatavošanās periodiem (sk. 98.att.). 

 

   
a) uz vietas ar reakciju b) uz vietas 

 

 
c) kustībā uz priekšu 

 

98.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) sitiena 

fāzes izpildes laika rezultātu dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju sitiena izpildes 

fāzes laiks pēc 1.sacensību perioda (sk. 98.a att.) uzlabojās par 0,02 s no 0,10 s ± 0,01 s līdz 0,08 

s ± 0,01 s (α < 0,05). Starp eksperimenta 1.sacensību un 2.sagatavošanas perioda laiks 

palielinājās par 0,01 s (α < 0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību 

periodiem, ir konstatēts, ka sitiena izpildes laiks uzlabojās par 0,02 s ir statistiski ticams (α < 

0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, 
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sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,03 s no 0,10 

s līdz 0,09 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultātu pieaugums kopumā nav statistiski ticams (α > 

0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas rezultāts pēc 1.sacensību 

perioda (sk. 98.b att.) uzlabojās par 0,01 s, bet nav statistiski ticams (α > 0,05).  Pēc 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda sitiena izpildes fāzes laiks samazinājās par 0,01 s (α < 

0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas sitiena izpildes fāzes laika pieaugums par 0,01 s ir statistiski 

ticams (α < 0,05).  

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,01 s 

no 0,09 s līdz 0,08 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas laika pieaugums nav statistiski 

ticams (α > 0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu laiks pēc 

1.sacensību perioda (sk. 98.c att.) neizmainījās (α > 0,05). Pirms eksperimenta 2.sagatavošanas 

perioda sitiena izpildes laiks palielinājās par 0,01 s (α < 0,05), bet, salīdzinot rezultātus pirms 

2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 0,01 s uzlabojās un ir 

statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms 

un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu sitiena izpildes fāzes laiks 

neizmainījās un statistiski nav ticams (α > 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā neizmainījās 

(α > 0,05). 

Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) izpildes laika 

rezultātu dinamika atspoguļota 100.attēlā. 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju sitiena izpildes 

laiks pēc 1.sacensību perioda (sk. 99.a att.) neizmainījās (α > 0,05). Starp eksperimenta 

1.sacensību un 2.sagatavošanas perioda laiks palielinājās par 0,02 s (α < 0,05). Salīdzinot 

rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka sitiena izpildes laiks 

uzlabojās par 0,04 s ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju 

laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,05 s no 0,31 s līdz 0,26 s (α < 0,05). Kontroles grupas 

rezultātu pieaugums kopumā nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas rezultāts pēc 1.sacensību 

perioda (sk. 99.b att.) uzlabojās par 0,03 s, bet nav statistiski ticams (α > 0,05).  Pēc 

eksperimenta 2.sagatavošanas perioda sitiena izpildes fāzes laiks palielinājās par 0,01 s (α < 

0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas sitiena izpildes fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 

0,03 s (α < 0,05).  

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes fāzes laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,05 s 

no 0,33 s līdz 0,28 s (α < 0,05). 

Kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas laika pieaugums nav statistiski 

ticams (α > 0,05). 
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a) uz vietas ar reakciju b) uz vietas 

 

 
c) kustībā uz priekšu 

 

99.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) izpildes 

laika rezultātu dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu laiks pēc 

1.sacensību perioda (sk. 99.c att.) uzlabojās par 0,02 s (α > 0,05). Pirms eksperimenta 

2.sagatavošanas perioda sitiena izpildes laiks neizmainījās (α > 0,05). Bet, salīdzinot rezultātus 

pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka izpildes laiks palielinājas par 

0,02 s un ir statistiski ticams (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas 

rezultātus pirms un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu sitiena 

izpildes laiks uzlabojās par 0,09 un ir statistiski ticams (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts 

kopumā uzlabojās par 0,027 s (α < 0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas pēc 1.sacensību perioda (sk. 100.a att.) statistiski 

ticami palielinājās par 5,80 grādiem no 70,69 ± 1,51 grādiem līdz 76,49 ± 1,66 grādiem (α < 

0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 mēneša 

atpūta (augustā), rezultātu pieaugums šajā laikaposmā nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un pēc 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

pieaugums ir 8,57 grādi (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus 

pirms un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas ar reakciju leľķis ceļa locītavā 

pie maksimālās apakšstilba saliekšanas statistiski ticami uzlabojās par 10,39 grādiem no 70,69 ± 

1,51 līdz 81,08 ± 1,63 grādiem (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā nesamazinājās, jo 

pēc matemātiskās statistiskas pieaugums nav ticams (α > 0,05). 

 

 

 



 148 

   
a) uz vietas ar reakciju b) uz vietas 

 

 
c) kustībā uz priekšu 

 

100.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju (Jop čagi) leľķa 

ceļu locītavas izmaiľas pie apakšstilba maksimālās saliekšanas, s 

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas leľķis (sk. 100.b att.) pēc 

1.sacensību perioda palielinajās par 5,80 grādiem (α < 0,05). Pirms eksperimenta 

2.sagatavošanas perioda sitiena leľķis samazinājās par 4,19 grādiem (α > 0,05). 

Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību periodiem, ir konstatēts, ka 

sitiena leľķis ceļa locītavā palielinājās par 8,57 grādiem un pieaugums ir statistiski ticams (α < 

0,05). 

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc 

eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba 

saliekšanas pirmajam sitienam statistiski ticami palielinajas par 10,39 grādiem no 70,69 ± 1,51 

līdz 81,08 ± 1,63 grādiem (α < 0,05). 

Kontroles grupas sānu taisnā sitiena ar kāju uz vietas leľķis ceļa locītavā nav statistiski 

ticams (α > 0,05). 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas pēc 1.sacensību perioda (sk. 100.c att.) 

palielinajās par 9,88 s no 84,79 ± 4,92 grādiem līdz 74,92 ± 2,59 grādiem (α > 0,05). Starp 

eksperimenta 1.sacensību un 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 

mēneša atpūta (augustā), un rezultātu pieaugums šajā laikaposmā statistiski ticamisamazinājās 

par 3,20 grādiem (α < 0,05), bet, salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un 2.sacensību 

periodiem, ir konstatēts, ka pieaugums par 2,52 grādiem nav statistiski ticams (α > 0,05). 

Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, sānu 

taisnā sitiena ar kāju kustībā uz priekšu leľķis ceļa locītavā statistiski ticami samazinājās par 

10,56 grādiem no 84,79 ± 4,92 grādiem līdz 74,23 ± 2,75 grādiem (α < 0,05). Kontroles grupas 

rezultāts kopumā būtiski neizmainījās (α > 0,05). 
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Viens no tekvondo svarīgākajām ātruma izpausmes formām ir  reakcijas ātrums, kuram 

ir ļoti liela loma daţādos cīľas apstāklos, jo cīľa pastavīgi notiek mainīgos apstākļos, uz kuriem 

ātri un atbilstoši jāreaģē. Pētījumā tika pārbaudīts vienkāršais reakcijas ātrums. Sportistam 

maksimāli ātri jāreaģē uz iepriekš zināmo pretinieka uzbrukumu (solis ar augstu paceltu celi uz 

priekšu no cīľas distances). Laiks tiek fiksēts no pretinieka kustības sākuma (papēţa atraušana 

no grīdas) līdz sportista kustības sākumam. 

 

 
 

101.att. Eksperimentālās un kontroles grupas sitiena ar kāju reakcijas laika rezultātu 

dinamika, s 

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitiena ar kāju reakciju laiks pēc 1.sacensību 

perioda (sk. 101.att.) statistiski ticami uzlabojās par 0,04 s no 0,25 s ±  0,02 s līdz 0,21 ± 0,01 s 

(α < 0,05). Pēc eksperimenta 2.sagatavošanas perioda notika 2 mēnešu pārejas periods un 1 

mēneša atpūta (augustā). Reakcijas laiks šajā laikaposmā palielinājās par 0,01 s, kas ir statistiski 

ticams (α < 0,05). Salīdzinot rezultātus pirms 2.sagatavošanas un pēc 2.sacensību periodiem, ir 

konstatēts, ka rezultāts palielinājās par 0,02 s (α < 0,05). Novērtējot tekvondistu speciālā ātruma 

attīstīšanas rezultātus pirms un pēc eksperimenta, sānu taisnā sitiena ar kāju reakcijas laiks 

statistiski ticami uzlabojās par 0,05 s no 0,25 ± 0,02 līdz 0,20 ± 0,01 s (α < 0,05). Kontroles 

grupas rezultāts kopumā uzlabojās par 0,031 s. Pēc matemātiskās statistiskas pieaugums ir 

ticams (α < 0,05). 

 

3.5. Tekvondistu augšstilba un apakšstilba saliekšanas un iztaisnošanas 

piepūles spēka momenta un impulsa rezultātu dinamika izometriskajā darba 

režīmā 

 
Speciālā ātruma un sitienu ar kāju sagatavotība tika noteikta ar izokinētiskās ierīces 

REV 9000 izometrisko reţīmu un sitienu ar kāju videofilmēšanu un apstrādi. 

Sagatavotības kontrole notika gada laikā divos makrociklos sešas reizes: pirms pirmā 

sagatavošanās perioda, pēc pirmā sagatavošanās perioda, pēc pirmā sacensību perioda, pirms 

otrā sagatavošanās perioda, pēc otra sagatavošanās perioda un pēc otrā sacensību perioda. Līdz 

ar to tika noteikta katra eksperimenta sagatavošanās posma treniľu procesa uzdevumu 

realizēšanas ietekme. 
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Gada cikla pirmajā un otrajā sagatavošanās perioda galvenais mērķis bija vispārēja 

spēka un ātrspēka attīstīšana. Pirms eksperimenta maksimālā spēka momenta rezultātu atšķirības 

eksperimentālajai un kontroles grupai nav statistiski ticamas (α > 0,05). 

Augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas spēka momenta rezultātu atšķirības nav ticamas 

(α > 0,05). Tas nozīmē, ka augšstilba un apakšstilba maksimālais spēks ir vienāds. Līdz ar to tika 

noteikta liela nozīme apakšstilba saliekšanai līdz 90° leľķim ar „šādu” tā iztaisnošanu.   

 

 
 

102.att. Eksperimentālās un kontroles grupas augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas 

piepūles maksimālā spēka momenta izmaiľas, s 
 

102.attēlā redzamas eksperimentālās un kontroles grupas augšstilba un apakšstilba 

iztaisnošanas piepūles maksimālā spēka momenta izmaiľas atkarībā no sagatavošanas perioda. 

Gan eksperimentālās, gan kontroles grupas tekvondistu maksimālā spēka lielākais pieaugums ir 

novērojams eksperimenta sagatavošanās periodos (α < 0,05). Mazāko pieaugumu sasniedza 

sacensības periodos. Tas ir skaidrojams ar to, ka sagatavošanas periodos galvenais mērķis ir 

attīstīt maksimālo spēku. Salīdzinot eksperimentālās un kontroles grupas dalībnieku rezultātus, ir 

konstatēts, ka piedāvātās pētījuma programmas saturs un dozējums sekmēja lielāku maksimālā 

spēka momenta attīstību. 
 

 
 

103.att. Eksperimentālās un kontroles grupas augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas 

piepūles spēka impulsa izmaiľas, s 
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Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupu augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas 

piepūles spēka impulsa sākuma un beigu rezultātus ir noteikts statistiski ticams lielāks 

pieaugums eksperimentālajai grupai, kas liecina par treniľu programmas līdzekļu, metoţu un 

slodzes dozējuma optimālo izvēli (sk. 103.att.). 

Pirms eksperimenta spēka impulsa rezultātu atšķirības eksperimentālajai un kontroles 

grupai nav statistiski ticamas (α>0,05). Tās nozīmē, ka grupas ir vienlīdzīgas un der 

eksperimenta organizēšanai.  

Kopumā spēka impulss apakšstilba iztaisnošanas piepūlēs palielinājās no 416,23 Nm/s 

līdz 775,28 Nm/s – par 353,05 Nm/s, bet augšstilbam no 474,37 Nm/s līdz 787,69 Nm/s par 

312,72 Nm/s (α < 0,05). 

 

 
 

104.att. Eksperimentālās un kontroles grupas augšstilba un apakšstilba saliekšanas piepūles 

maksimālā spēka momenta izmaiľas, s 

 

Veicot augšstilba un apakšstilba saliekšanas piepūles statiskā reţīmā, tika konstatētas 

maksimālā spēka momenta izmaiľas pēc katra mācību treniľu procesa sagatavošanas periodiem 

(sk.104.att.). Tā kā eksperimentālās grupas treniľi sagatavošanas periodos tiek virzīti maksimālā 

spēka attīstīšanai, novērojams tekvondistu apakšstilba saliekšanas maksimālā spēka momenta 

rezultātu pieaugums ir par 16,15%, bet augšstilbam – par 10,99%. Kontroles grupas 

tekvondistiem rezultātu pieaugums ir 8,2-12,2%. Sacensības periodos rezultātu pieugums ir 

mazāks, jo treniľu saturs virzīts ātruma un ātrspēka attīstīšanai. 

Novērtējot rezultātus pirms un pēc eksperiemnta, ir konstatēts, ka eksperimentālās 

grupas tekvondistiem augšstilba saliekšanas maksimālais spēka moments palielinājās par 

24,58%, bet kontroles grupai – par 17,49%. Savukārt, eksperimentālās grupas apakšstilba 

saliekšanas maksimālais spēka moments palielinājās par 34,29%, bet kontroles grupai – par 

27,45%. 
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105.att. Eksperimentālās un kontroles grupas augšstilba un apakšstilba saliekšanas piepūles 

spēka impulsa izmaiľas, s 

 

Spēka impulsa pieaugums ir lielāks gada cikla sacensības periodos, kad mācību treniľu 

procesa galvenais mērķis ir speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveidošana. 

Eksperimentālās grupas rezultātu pieaugums pēc pirmā un otrā sacensību perioda ir statistiski 

ticams (α < 0,05). 

 

Kopsavilkums 
Pirms eksperimenta spēka impulsa rezultātu atšķirības eksperimentālajai un kontroles 

grupai nav statistiski ticamas (α > 0,05). 

Spēka impulsa pieaugums ir lielāks gada cikla sacensību periodos, kad mācību treniľu  

procesa galvenais mērķis ir speciālās fiziskās un tehniskās sagatavotības pilnveidošana. 

Eksperimentālās grupas rezultātu pieaugums pēc pirmā un otrā sacensību perioda ir statistiski 

ticams (α < 0,05). Kopumā spēka impulss apakšstilba iztaisnošanas piepūlēs palielinājās no 

416,23 Nm/s līdz 775,28 Nm/s – par 353,05 Nm/s, bet augšstilbam – no 474,37 Nm/s līdz 787,69 

Nm/s – par 312,72 Nm/s. 

Salīdzinot un novērtējot eksperimentālas grupas mācību treniľu procesa rezultātus 

pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar kāju laiks statistiski ticami uzlabojās par 

0,06 s no 0,36 s līdz 0,31 s (α < 0,05).  

Priekšējā lokveida sitiena ar kāju leľķis ceļa locītavā statistiski ticami samazinājās 

vidēji par 7,15 grādiem – leľķis no 82,23 ± 0,68 grādiem līdz 75,08 ± 0,88 grādiem (α < 0,05).  

Priekšējā lokveida sitiena ar kāju bieţums statistiski ticami palielinājās par 0,17 sit./s – 

no 1,55 ± 0,03 līdz 1,71 ± 0,03 sit./s (α < 0,05). 

Sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes laiks uzlabojās vidēji par 0,09 un ir statistiski ticams 

(α < 0,05). 

Sānu taisnā sitiena ar kāju leľķis ceļa locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas 

statistiski ticami uzlabojās par 10,39 grādiem – no 70,69 ± 1,51līdz 81,08 ± 1,63 grādiem (α < 

0,05). 

Sānu taisnā sitiena ar kāju reakcijas laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,05 s no 0,25 ± 

0,02 līdz 0,20 ± 0,01 s (α < 0,05). Kontroles grupas rezultāts kopumā uzlabojās par 0,031 s (α < 

0,05). 
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SECINĀJUMI 

 
1. Tekvondo sitienu ar kāju kinemātisko struktūru veido četras fāzes – sagatavošanas, 

sitiena, kontakta ar mērķi un pēcsitiena fāze. 

Sagatavojot sitienu, tekvondists var stāvēt uz vietas, izpildīt nelielus palēcienus uz 

vietas vai kustībā, kā arī pārvietošanās kustības vai kombinācijas daţādos virzienos. 

Sitiena fāţu ilguma attiecības tika aprēķinātas ľemot vērā laiku no papēţa atraušanas 

brīţa līdz kontaktam ar mērķi. Sitiena sagatavošanas fāze ilgst vidēji 0,23 s, tas ir, – 70% no 

sitiena fāzes izpildīšanas laika, kas ilgst 0,33 s. Savukārt sitiena izpildes fāze ilgst vidēji 0,10 s, 

tas ir, – 30% no sitiena fāzes izpildīšanas laika. Pēdas atraušanas no paklāja fāze ilgst 0,06 s, tas 

ir, – 18%, bet apakšstilba maksimālās saliekšanas fāze – 0,17 s, tas ir, – 52%. 

Kontakts ar mērķi ilgst 0,15 s, bet pēcsitiena fāze ir visilgākā – 0,76 s. 

 

2. Pētījumā tika noteikta savstarpēja sakarība starp sitienu biomehāniskajiem (sitienu 

laiks, sitienu sagatavošanas un sitienu izpildes fāzes laiks, leľķis pie apakšstilba maksimālās 

salikšanas) un antropometriskajiem (ķermeľa svars, augums, kājas, augšstilba un apakšstilba 

garums, augšstilba un apakšstilba apkārtmērs) parametriem. 

Pētījuma rezultāti liecina par to, ka sitienu ar kāju ātrums ir atkarīgs no paľēmienu 

izpildes biomehāniskās struktūras un sportistu antropometriskajām īpatnībām. Līdz ar to tehnisko 

paľēmienu optimālo biomehānisko raksturojumu noteikšana saskaľā ar sportistu individuālajām 

īpatnībām sekmē efektīvāka treniľu procesa plānošanu un realizēšanu. 

 

3. Sitiena ar kāju speciālā ātruma attīstīšanas un sitienu ar kāju pilnveidošanas metodika 

tika izstrādāta ievērojot slodzes sistemātisko palielināšanu, vingrinājumu pielietošanas secību, 

treniľu procesa analīzi, sportistu individuālās (antropometriskie parametri) īpatnības. 

Speciālā ātruma attīstīšanai tika pielietoti daţādas intensitātes lēcieni, speciāli 

sagatavojošie un sacensību vingrinājumi. 

Tehnikas pilnveidošanas procesā tika pielietoti atsevišķu sitienu ar kāju fāţu un vesela 

sitiena vingrinājumi ar apgrūtinājuma pakāpi. Tehnikas mācīšanas procesā tika izmantotas 

dalītas, veselas, atkārtojuma un sacensības tehnikas mācīšanas metodes.  

Speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības kontroles metodikas rezultāti, kuri tika 

iegūti pedagoģiskajā eksperimenta eksperimentālajā grupā, norāda uz sitienu ar kāju ātruma 

efektīvāko attīstīšanu, pielietojot izstrādāto metodiku.  

Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupu sākuma un beigu rezultātus, ir noteikts 

statistiski ticams lielāks pieaugums eksperimentālajai grupai, kas liecina par treniľu programmas 

līdzekļu, metoţu un slodzes dozējuma optimālo izvēli (α < 0,05). 

 

4. Tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības rezultātu pieaugums 

statistiski ticami ir lielāks pēc treniľu procesa sacensību periodiem. 

Salīdzinot un novērtējot eksperimentālas grupas speciālā ātruma attīstīšanas  rezultātus 

pirms un pēc eksperimenta, priekšējā lokveida sitiena ar kāju laiks statistiski ticami uzlabojās par 

0,06 s, leľķis ceļa locītavā statistiski ticami samazinājās vidēji par 7,15 grādiem, priekšējā 

lokveida sitiena ar kāju bieţums statistiski ticami palielinājās par 0,17 sit./s (α < 0,05).  

Savukārt sānu taisnā sitiena ar kāju izpildes laiks uzlabojās vidēji par 0,09 s, leľķis ceļa 

locītavā pie maksimālās apakšstilba saliekšanas statistiski ticami uzlabojās par 10,39 grādiem, 

reakcijas laiks statistiski ticami uzlabojās par 0,05 s (α < 0,05).  

Kontroles grupas rezultāti uzlabojās vidēji divās reizēs mazāk nekā eksperimentālai 

grupai.  
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Pētījuma rezultāti liecina par to, ka speciālā ātruma attīstības un tehnikas pilnveides 

kontroles metodika ļava savlaicīgi un sistēmatizēti pilnveidot treniľa procesa saturu 

(vingrinājumu izvēle un secība) un vingrinājumu dozējumu (izpildījuma raksturs, atkārtojumu un 

piegājienu skaits). 

 

5. Pētījuma rezultāti parādīja, ka augšstilba un apakšstilba iztaisnošanas maksimālais 

spēka moments ir vienāds (α > 0,05). Līdz ar to apakšstilba saliekšanai līdz 90° leľķim ar 

sekojošu to iztaisnošanu tika noteikta liela nozīme sitienu ar kāju sagatavošanas fāzes izpildes 

pilnveidošanā.  

Lielākais maksimālā spēka momenta pieaugums ir novērojams eksperimenta 

sagatavošanas periodos (α < 0,05). Mazāko maksimālā spēka momenta pieaugumu sasniedza 

sacensības periodos.  

Spēka impulsa pieaugums ir lielāks gada cikla sacensību periodos, kad mācību treniľu 

procesa galvenais mērķis ir speciālās fiziskās un tehniskās sagatavotības pilnveidošana.  

Salīdzinot eksperimentālo un kontroles grupu pedagoģiskā eksperimenta sākuma un 

beigas rezultātus, ir konstatēts statistiski ticams lielāks pieaugums eksperimentālai grupai, kas 

liecina par treniľu programmas līdzekļu, metoţu un slodzes dozējuma optimālo izvēli. 

 

Gala rezultātā pētījuma mērķis ir sasniegts – tika izveidota un izanalizēta tekvondo 

sitienu ar kāju biomehāniskā struktūra un tā saistība ar sportista antropometriskajiem rādītājiem; 

tika izstrādāta, aprobēta un izpētīta speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveides un 

kontroles metodika. 

Pamatojoties uz sitiena ar kāju ātruma un tehnikas rezultātu pozitīvu dinamiku, var 

secināt, ka speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveidošanās un kontroles metodika tika 

izstrādāta, ľemot vērā sitienu ar kāju izpildes ātruma rezultātu savstarpējo sakarību ar atlētu 

antropometriskajiem rādītājiem un sitienu ar kāju biomehāniskajiem parametriem. Līdz ar to 

pētījuma hipotēze ir pierādīta. 
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PIELIKUMI



 

1.pielikums  
 

Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju 

(Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,23 0,12 0,11 0,35 0,34 80,06 70,03 

Standartnovirze 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 9,03 5,57 

Variācijas koeficients 6,7% 6,3% 13,0% 10,5% 8,5% 6,1% 11,3% 8,0% 

Standartkļūda 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2,85 1,76 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,00   0,01   0,01   10,02 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   0,590   1,000   0,867   2,989 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav nav nav ir 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α < 0,05 

 

 

2.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas periods) un pēc 4.mezocikla 

(1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,22 0,12 0,11 0,35 0,32 80,06 76,06 

Standartnovirze 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 9,03 5,89 

Variācijas koeficients 6,7% 8,0% 13,0% 11,4% 8,5% 8,5% 11,3% 7,7% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 2,85 1,86 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,01   -0,03   -4,00 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,743   1,922   3,698   2,380 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir nav ir ir 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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3.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) un pirms 6.mezocikla 

(2.sagatavošanas periods) 
 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,22 0,22 0,11 0,11 0,32 0,33 76,06 74,26 

Standartnovirze 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 5,89 2,37 

Variācijas koeficients 8,0% 5,1% 11,4% 6,8% 8,5% 4,4% 7,7% 3,2% 

Standartkļūda 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 1,86 0,75 

Vidējais pieaugums   0,01   0,00   0,01   -1,79 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   2,262   0,264   1,445   1,417 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,333   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība nav nav nav nav 

 Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

 

4.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta 

(2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,22 0,20 0,11 0,09 0,33 0,29 74,26 75,60 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2,37 3,64 

Variācijas 

koeficients 5,1% 6,8% 6,8% 8,9% 4,4% 5,6% 3,2% 4,8% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,75 1,15 

Vidējais pieaugums   -0,03   -0,02   -0,04   1,33 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   11,180   9,798   22,841   0,923 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 
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5.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību 

periods) 

 

 

Sitiena sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba max 

fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. Pēc eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. Pēc eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,20 0,12 0,09 0,35 0,29 80,06 75,60 

Standartnovirze 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 9,03 3,64 

Variācijas koeficients 6,7% 6,8% 13,0% 8,9% 8,5% 5,6% 11,3% 4,8% 

Standartkļūda 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2,85 1,15 

Vidējais pieaugums   -0,04   -0,02   -0,06   -4,46 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   6,862   4,867   6,434   2,262 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   1,375 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  ir 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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6.pielikums  
 

Eksperimentālās un kontroles grupas divreiz atkārtotā  pirmā priekšējā lokveida sitienu ar 

priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais aritmētiskais 0,19 0,20 0,11 0,10 0,30 0,29 80,25 78,96 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,49 3,95 

Variācijas koeficients 3,3% 4,3% 7,7% 8,8% 3,7% 4,2% 3,1% 5,0% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 1,25 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,00   0,01   0,01   1,29 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,200   2,952   1,342   0,876 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav ir nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α < 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

7.pielikums  
 

Eksperimentālās un kontroles grupas divreiz atkārtotā  otrā priekšējā lokveida sitienu ar 

priekšā izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Sitiena biežums 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,18 0,10 0,10 0,28 0,28 84,26 78,23 1,55 1,71 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6,30 4,25 0,09 0,11 

Variācijas 

koeficients 5,2% 4,5% 9,8% 5,5% 4,3% 3,1% 7,5% 5,4% 5,8% 6,2% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,34 0,03 0,03 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,00   0,01   0,00   6,02   0,17 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   0,514   1,686   0,862   2,507   3,811 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav nav nav ir ir 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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8.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  pirmā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas 

periods) un pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,19 0,18 0,11 0,09 0,30 0,27 80,25 76,86 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,49 2,59 

Variācijas koeficients 3,3% 4,8% 7,7% 7,3% 3,7% 4,9% 3,1% 3,4% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,82 

Vidējais pieaugums   -0,01   -0,01   -0,03   -3,39 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   6,128   5,250   8,135   7,690 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir ir ir ir 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 

 

 

9.pielikums  
 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  otrā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas 

periods) un pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) eksperimenta 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Sitiena biežums 

Eksperimenta 

posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,18 0,10 0,09 0,28 0,27 84,26 81,45 1,55 1,67 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 6,30 4,90 0,09 0,09 

Variācijas 

koeficients 5,2% 6,2% 9,8% 7,4% 4,3% 5,7% 7,5% 6,0% 5,8% 5,5% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,55 0,03 0,03 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,00   -0,01   -0,01   -2,81   0,12 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,152   2,689   2,372   3,769   5,795 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Starpības ticamība nav ir ir ir ir 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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10.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  pirmā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) 

un pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) 
 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,19 0,09 0,10 0,27 0,29 76,86 77,74 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,59 3,78 

Variācijas 

koeficients 4,8% 4,9% 7,3% 6,5% 4,9% 4,4% 3,4% 4,9% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 1,20 

Vidējais 

pieaugums   0,01   0,01   0,01   0,88 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,583   3,000   6,000   1,140 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma 

ticamība 
ir  ir  ir  nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 

 

11.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  otrā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) 

un pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Sitiena biežums 

Eksperimenta 

posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,18 0,09 0,10 0,27 0,28 81,45 83,33 1,67 1,64 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 4,90 5,79 0,09 0,08 

Variācijas 

koeficients 6,2% 4,1% 7,4% 6,5% 5,7% 3,8% 6,0% 6,9% 5,5% 4,6% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,83 0,03 0,02 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,00   0,00   0,01   1,89   -0,03 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,500   1,500   2,228   1,845  2,262 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,516 

Starpības ticamība nav nav nav nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 
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12.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  pirmā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas 

periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,19 0,17 0,10 0,09 0,29 0,26 77,74 76,17 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,78 2,78 

Variācijas 

koeficients 4,9% 4,6% 6,5% 11,2% 4,4% 4,8% 4,9% 3,6% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,88 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,01   -0,03   -1,57 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   9,798   4,811   9,635   1,956 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 

 
13.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  otrā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas 

periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Sitiena 

biežums 

Eksperimenta 

posms 
Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 
Eksp. Kontr. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,16 0,10 0,09 0,28 0,25 83,33 79,55 1,64 1,71 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5,79 3,37 0,08 0,08 

Variācijas 

koeficients 4,1% 5,9% 6,5% 6,2% 3,8% 5,2% 6,9% 4,2% 4,6% 4,9% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,06 0,02 0,03 

Vidējo aritmētisko 

starpība   -0,02   -0,01   -0,03   -3,78   0,08 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   6,862   6,091   8,913   4,378  2,262 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   6,722 

Starpības ticamība ir ir ir ir nav 

Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 
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14.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  pirmā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc 

eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,19 0,17 0,11 0,09 0,30 0,26 80,25 76,17 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,49 2,78 

Variācijas koeficients 3,3% 4,6% 7,7% 11,2% 3,7% 4,8% 3,1% 3,6% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,88 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,02   -0,04   -4,09 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   9,487   6,034   13,038   5,662 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir  nav ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 

 

 

15.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas divreiz atkārtotā  otrā priekšējā lokveida sitienu ar priekšā 

izvirzītu kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc 

eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Sitiena biežums 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,18 0,16 0,10 0,09 0,28 0,25 84,26 79,55 1,55 1,71 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6,30 3,37 0,09 0,08 

Variācijas 

koeficients 5,2% 5,9% 9,8% 6,2% 4,3% 5,2% 7,5% 4,2% 5,8% 4,9% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 1,06 0,03 0,03 

Vidējo aritmētisko 

starpība   -0,02   -0,02   -0,03   -4,70   0,17 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   6,194   4,000   7,965   4,002   8,060 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Starpības ticamība ir ir ir ir ir 

Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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16.pielikums  

 

Eksperimentālās un kontroles grupas priekšējā lokveida sitienu ar aizmugurē izvirzītu 

kāju (Dollio čagi) rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais aritmētiskais 0,25 0,24 0,11 0,11 0,36 0,34 82,23 66,67 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2,17 4,16 

Variācijas koeficients 2,9% 5,7% 10,3% 12,9% 2,3% 5,8% 2,6% 6,2% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,68 1,32 

Vidējo aritmētisko 

starpība  0,02  0,01  0,02  15,56 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība  3,083  1,419  3,395  10,485 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,101  2,101  2,101  2,101 

Starpības ticamība ir nav ir ir 

Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 

 

 

17.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar aizmugurē izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas periods) un pēc 4.mezocikla 

(1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,25 0,22 0,11 0,11 0,36 0,33 82,23 77,15 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 2,17 5,08 

Variācijas koeficients 2,9% 4,3% 10,3% 9,9% 2,3% 5,5% 2,6% 6,6% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,68 1,61 

Vidējais pieaugums  -0,03  0,00  -0,03  -5,08 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība  8,573  0,349  4,392  3,774 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,262  2,262  2,262  2,262 

Pieauguma ticamība ir nav ir ir 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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18.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar aizmugurē izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) un pirms 6.mezocikla 

(2.sagatavošanas periods) 
 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,22 0,22 0,11 0,11 0,33 0,34 77,15 78,23 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 5,08 5,26 

Variācijas koeficients 4,3% 3,1% 9,9% 6,0% 5,5% 3,4% 6,6% 6,7% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 1,61 1,66 

Vidējais pieaugums  0,00  0,00  0,00  1,08 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība  0,802  1,000  1,078  0,811 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,262  2,262  2,262  2,262 

Pieauguma ticamība nav nav nav nav 

 Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

19.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar aizmugurē izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta 

(2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba max 

fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

6.mez. Pēc eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. Pēc eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,23 0,21 0,11 0,10 0,34 0,31 78,23 75,08 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5,26 2,79 

Variācijas 

koeficients 3,1% 4,7% 6,0% 6,6% 3,4% 4,2% 6,7% 3,7% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,88 

Vidējais pieaugums  -0,02  -0,01  -0,03  -3,15 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība  6,862  3,873  8,333  2,710 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,262  2,262  2,262  2,262 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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20.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas priekšējā lokveida sitienu ar aizmugurē izvirzītu kāju (Dollio čagi) 

rezultātu salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību 

periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,25 0,21 0,11 0,10 0,36 0,31 82,23 75,08 

Standartnovirze 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,17 2,79 

Variācijas koeficients 2,9% 4,7% 10,3% 6,6% 2,3% 4,2% 2,6% 3,7% 

Standartkļūda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,88 

Vidējais pieaugums  -0,05  -0,01  -0,06  -7,15 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība  9,925  2,535  11,524  7,451 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība  2,262  2,262  2,262  2,262 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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21.pielikums  

 

Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) uz vietas 

rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 
Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,23 0,09 0,10 0,33 0,33 70,43 63,92 

Standartnovirze 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 9,67 4,79 

Variācijas koeficients 8,1% 8,8% 21,0% 15,1% 8,2% 9,3% 13,7% 7,5% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 3,06 1,51 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,01   0,01   0,00   6,51 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,250   1,293   0,078   1,907 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav nav nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

 

22.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) uz vietas rezultātu 

salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas periods) un pēc 4.mezocikla 

(1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,22 0,09 0,08 0,33 0,30 70,43 70,54 

Standartnovirze 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,04 9,67 10,52 

Variācijas koeficients 8,1% 13,0% 21,0% 14,0% 8,2% 12,9% 13,7% 14,9% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,06 3,33 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,01   -0,03   0,11 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,711   1,000   1,909   0,038 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Starpības ticamība nav nav nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 
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23.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) uz vietas rezultātu 

salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) un pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas 

periods) 
 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,22 0,23 0,08 0,09 0,30 0,32 70,54 65,61 

Standartnovirze 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,03 10,52 8,80 

Variācijas koeficients 13,0% 9,2% 14,0% 13,9% 12,9% 9,8% 14,9% 13,4% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 3,33 2,78 

Vidējais pieaugums   0,01   0,01   0,01   -4,94 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,342   3,674   3,881   3,168 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Starpības ticamība nav ir ir ir 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 

 

 

24.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) uz vietas rezultātu 

salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta 

(2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,23 0,20 0,09 0,08 0,32 0,28 65,61 75,98 

Standartnovirze 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 8,80 8,75 

Variācijas koeficients 9,2% 6,0% 13,9% 14,8% 9,8% 8,2% 13,4% 11,5% 

Standartkļūda 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 2,78 2,77 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,01   -0,03   10,37 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   7,060   5,014   11,000   6,240 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Starpības ticamība ir ir ir ir 

Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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25.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju uz vietas (Jop čagi) rezultātu 

salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,20 0,09 0,08 0,33 0,28 70,43 75,98 

Standartnovirze 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 9,67 8,75 

Variācijas koeficients 8,1% 6,0% 21,0% 14,8% 8,2% 8,2% 13,7% 11,5% 

Standartkļūda 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 3,06 2,77 

Vidējais pieaugums   -0,04   -0,01   -0,05   5,55 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,863  2,262   4,138   2,207 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   1,464   2,262   2,262 

Starpības ticamība ir ir ir nav 

Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 
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26.pielikums  

 

Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kā reakcijas 

atbildes uz uzbrukumu rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 
Reakcijas laiks, 

s 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,25 0,23 0,21 0,22 0,10 0,09 0,31 0,31 70,69 68,54 

Standartnovirze 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 4,77 6,56 

Variācijas 

koeficients 21,2% 8,1% 6,5% 7,9% 18,7% 10,0% 8,7% 6,9% 6,7% 9,6% 

Standartkļūda 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 1,51 2,07 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,02   0,01   0,01   0,00   2,15 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,191   1,564   2,172   0,276   0,839 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav nav nav nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 
27.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju  (Jop čagi) kā reakcijas atbildes uz 

uzbrukumu rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas periods) un pēc 

4.mezocikla (1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Reakcijas laiks, 

s 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Eksperimenta 

posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,25 0,21 0,21 0,19 0,10 0,08 0,31 0,31 70,69 76,49 

Standartnovirze 0,05 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 4,77 5,24 

Variācijas 

koeficients 21,2% 19,1% 6,5% 10,9% 18,7% 18,8% 8,7% 6,9% 6,7% 6,8% 

Standartkļūda 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 1,51 1,66 

Vidējais pieaugums   -0,04   -0,02   -0,02   0,00   5,80 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,324   4,146   2,133   0,206   3,407 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma 

ticamība 
ir ir nav nav ir 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α < 0,05 
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28.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kā reakcijas atbildes uz 

uzbrukumu rezultātu salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) un pirms 

6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) eksperimenta 

 

 

Reakcijas laiks, 

s 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Eksperimenta 

posms 
Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,21 0,22 0,19 0,21 0,08 0,09 0,28 0,30 76,49 72,30 

Standartnovirze 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 5,24 6,92 

Variācijas 

koeficients 19,1% 17,1% 10,9% 8,4% 18,8% 12,3% 10,3% 6,6% 6,8% 9,6% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 1,66 2,19 

Vidējais 

pieaugums   0,01   0,01   0,01   0,02   -4,19 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   3,000   4,993   4,000   5,547   1,154 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma 

ticamība 
ir  ir  ir  ir  nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 

 
29.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kā reakcijas atbildes uz 

uzbrukumu rezultātu salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) un pēc 

eksperimenta (2.sacensību periods) 

 

 

Reakcijas laiks, 

s 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Eksperimenta 

posms 
Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,22 0,20 0,21 0,18 0,09 0,07 0,30 0,26 72,51 81,08 

Standartnovirze 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 3,21 5,16 

Variācijas 

koeficients 17,1% 11,1% 8,4% 7,3% 12,3% 14,5% 6,6% 7,5% 4,4% 6,4% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 1,02 1,63 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,02   -0,02   -0,04   8,57 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   3,992   7,584   9,000   16,714   8,122 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma 

ticamība 
ir  ir  ir  ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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30.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kā reakcijas atbildes uz 

uzbrukumu rezultātu salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta 

(2.sacensību periods) 

 

 

Reakcijas laiks, 

s 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis 

apakšstilba 

max fleksijā, 

grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,25 0,20 0,21 0,18 0,10 0,07 0,31 0,26 70,69 81,08 

Standartnovirze 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 4,77 5,16 

Variācijas 

koeficients 21,2% 11,1% 6,5% 7,3% 18,7% 14,5% 8,7% 7,5% 6,7% 6,4% 

Standartkļūda 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 1,51 1,63 

Vidējais pieaugums   -0,05   -0,03   -0,03   -0,05   10,39 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,847   6,384   4,294   6,390   7,287 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma 

ticamība 
ir  ir  ir  ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 
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31.pielikums  

 

Eksperimentālās un kontroles grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kustībā uz 

priekšu rezultātu salīdzinājums pirms eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Grupa Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. Eksp. Kontr. 

Vidējais aritmētiskais 0,31 0,28 0,08 0,09 0,39 0,37 84,79 74,52 

Standartnovirze 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 15,56 15,04 

Variācijas koeficients 11,5% 12,4% 8,3% 13,5% 8,3% 11,5% 18,3% 20,2% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 4,92 4,76 

Vidējo aritmētisko 

starpība   0,03   0,01   0,02   10,27 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   1,717   1,140   1,300   1,501 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,101   2,101   2,101   2,101 

Starpības ticamība nav nav nav nav 

Kļūdas varbūtība α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

 

32.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kustībā uz priekšu rezultātu 

salīdzinājums pirms eksperimenta (1.sagatavošanas periods) un pēc 4.mezocikla 

(1.sacensību periods) eksperimenta 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta posms 
Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

eksp. 

Pēc  

4.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,31 0,24 0,08 0,09 0,39 0,37 84,79 74,92 

Standartnovirze 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 15,56 8,20 

Variācijas koeficients 11,5% 9,3% 8,3% 18,4% 8,3% 11,5% 18,3% 10,9% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 4,92 2,59 

Vidējais pieaugums   -0,07   0,004   -0,02   -9,88 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   7,465   0,712   1,402   2,188 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir nav nav nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α > 0,05 α > 0,05 

 

 



 184 

 

33.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kustībā uz priekšu rezultātu 

salīdzinājums pēc 4.mezocikla (1.sacensību periods) un pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas 

periods) 
 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc  

4.mez. 

Pirms 

6.mez. 

Vidējais aritmētiskais 0,24 0,24 0,09 0,09 0,33 0,33 74,92 71,71 

Standartnovirze 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 8,20 8,29 

Variācijas koeficients 9,3% 8,1% 18,4% 12,5% 6,9% 7,2% 10,9% 11,6% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 2,59 2,62 

Vidējais pieaugums   0,00   0,01   0,00   -3,20 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   0,287   2,714   2,236   2,601 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība nav ir  nav ir  

 Kļūdas varbūtība α > 0,05 α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 

 

 

34.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kustībā uz priekšu rezultātu 

salīdzinājums pirms 6.mezocikla (2.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta 

(2.sacensību periods) 

 

 

Sitiena 

sagatavošanas fāzes 

laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba 

max fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

6.mez. 

Pēc 

eksp. 

Vidējais 

aritmētiskais 0,24 0,22 0,09 0,08 0,33 0,35 71,71 74,23 

Standartnovirze 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 8,29 8,71 

Variācijas 

koeficients 8,1% 9,0% 12,5% 8,3% 7,2% 8,2% 11,6% 11,7% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 2,62 2,75 

Vidējais pieaugums   -0,02   -0,01   0,02   2,52 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   4,392   2,739   2,909   0,631 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,262 

Pieauguma ticamība ir  ir  ir  nav 

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α < 0,05 α < 0,05 α > 0,05 
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35.pielikums  

 

Eksperimentālās grupas sānu taisnā sitienu ar kāju (Jop čagi) kustībā uz priekšu rezultātu 

salīdzinājums pirms (1.sagatavošanas periods) un pēc eksperimenta (2.sacensību periods), 

sitienu skaits n=30 

 

 

Sitiena sagatavošanas 

fāzes laiks, s 

Sitiena izpildes 

fāzes laiks, s 
Sitiena laiks, s 

Leľķis apakšstilba max 

fleksijā, grādi 

Eksperimenta 

posms 

Pirms 

eksp. Pēc eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. 

Pēc 

eksp. 

Pirms 

eksp. Pēc eksp. 

Vidējais aritmētiskais 0,31 0,22 0,08 0,08 0,39 0,31 84,79 74,23 

Standartnovirze 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 15,56 8,71 

Variācijas koeficients 11,5% 9,0% 8,3% 8,3% 8,3% 7,0% 18,3% 11,7% 

Standartkļūda 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 4,92 2,75 

Vidējais pieaugums   -0,08   0,00   -0,09   -10,56 

Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība   8,384   0,000   8,044 2,262 2,262 

Stjūdenta kritērija 

teorētiskā vērtība   2,262   2,262   2,262   2,051 

Pieauguma ticamība ir  nav ir  ir  

 Kļūdas varbūtība α < 0,05 α > 0,05 α < 0,05 α < 0,05 

 

 

 
 

 


