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PROGRAMMAS AKTUALITĀTE UN RAKSTURS.
Oskars Kiseļevs (turpmāk-autors) ir absolvējis LJS un LTTC un ieguvis SPORTA
SPECIALISTA SERTIFIKĀTU, 18 gadu pedagoģiskā un sporta darba pieredze sporta un karatē
specialitē, sporta klubu, karatē federāciju, apvienību vadītāja darbā. Par sasniegumiem sporta darbā
saņēmis Talsu sporta laureāta apbalvojumus 2003. 2004, 2006gadā, Lavijas, starptautisku federāciju
un Pasaules karatē čempionātu 2008 Fracijā, 2009 Ungārijā,.2010 Francijā,2011 Vācijā, 2012
Slovākijā organizātoru apbalvojumus - komiteju diplomus sertifikātus un atzinību, kā arī saņemtas
atzinības un pateicības par trenera un sporta tiesneša darbu valsts un starptautiskajā mērogā..
Ar cīņas sporta veidu karate nodarbojas kopš 1984.gada un šobrīd ir starptautiskais
instruktors karate un pašaizsardzībā, Latvijas šotokan izlases treneris un konsultants karatē un kumgfu disciplīnās, tehniskais direktors, psiholoģijas konsultants un vecākais instruktors Latvijas
reģionālajā karate federācijā, JKA un šotokan federācijā.
Papildus aktīvi piedalās sacensību tiesāšanā gan Latvijas čempionātos, gan starptautiskajās
sacensībās un pasaules čempionātos, vada eksaminācijas komisiju treneriem un

kvalifikācijas

piešķiršanu sportistiem, ir lektors par tēmām sporta darba metodikā, sporta karatē, karatē
pašaizsardzībā un cīņu psiholoģija..
Autors ir izstrādājis metodiskos materiālus bērnu un jauniešu fiziskajai sagatavošanai, mācību
metodiskos materiālus un ieteikumus bērnu, jauniešu, pieaugušo pašaizsardzības tehnikas apguvei kā
arī izveidojis video mācību materiālus – filmas:


fiziskās sagatavotības organizēšana treniņu metodikā un fizisko darba spēju

izvērtēšana;


pašaizsardzības nometņu organizēšna, sacensības pašaizsardzībā;



cīņas sporta veidu un sacensību organizēšana.

Programmas ir balstīts uz karatē, fizioterapijas un koriģējošās vingrošanas elementiem, kā arī uz
bērnu sagatavotības un spēju līmeņiem. Programmas pamatā ir sevis pārvarēšanas un sevis
iepazīšanas skola, jo sevi mēs iepazīstam grūtību dinamikā un bieži sagraujam ilūzijas par sevi,
savām spējām un raksturu, līdz ar to atklājam savus trūkumus un, tos pārvarot, pilnveidojamies. Jo
tikai pēc šādas metodes bērni un jaunieši būs gandarīti par sasniegto uzvaru pār sevi, pār savām
bailēm un netikumiem.
Programmas būtība ir sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz
kultūras tradicionālajām vērtībām, cienīt otra personību; iemācīt pamata līmenī aizstāvēt sevi pret
agresiju; garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana, iesaistoties fiziskajās

aktivitātēs; uzlabot savu veselības un fiziskās sagatavotības līmeni un psiholoģisko noturību; veicināt
bērnu un jauniešu cieņas un pašcieņas izaugsmi saskarsmē ar pasniedzēju un vienaudžiem; veicināt
pašdisciplīnu un stabilus ieradumus attiecībā pret darbu; novērst bērnu un jauniešu fiziskās veselības
trūkumus izmatojot ārstnieciskās vingrošanas principus, veicināt integrācijas procesu un
komunikācijas prasmes u.c.
Programmu plānots digatalizēt, iestrādājot dažādus elementus un paraugdemonstrējums.
Plānotais mērķu grupu apraksts nodarbībām Zemgales vidusskolas audzēkņi: vecuma grupa no 8 līdz
15.gadiem. Mērķa grupai nav iepriekšējas fiziskās sagatvotības iemaņas pašaizsardzības jomā un
pielietojumā.
PROGRAMMAS MĒRĶIS
1.1. nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
1.2. sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
1.3. nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS GALVENIE UZDEVUMI
Mērķa grupas iesaiste ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei
atbilstoša izglītība.

Uzdevumi:
1. Iemācīt prasmi, zināšanas pašaizsardzības elementos.
2. Iemācīt pareizas treniņu slodzes organizēšanu.
3. Apgūt uztura režīmu.
4. Zināt cīņusporta atīstības vēsturi.
5. Apmācīt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
6. Iemācīt cilvēka bioritmu izmantošanas iespējas.
7. Iemācīt pašaisardzības pielietošanas nepieciešamību –atbildības līmenī.
8. Pašaizsardzības ētikas kodeksu.
9. Iemācīt zināmas iemaņas un prasmes sporta elementos, apgūt papildus zināšanas par
dažādiem cīņas veidiem.

10. Iemācīt pasākumu un nometņu organizēšanu.
11. Iemācīt pašaizsardzības elementus un paša drošību.
12. Iemācīt psiholoģiski izvērtēt situācijas, kad nepieciešama pašaizsardzība.
13. sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni,
14. balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienīt otra personību;
15. iemācīt pamata līmenī aizstāvēt sevi pret agresiju;
16. garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana, iesaistoties fiziskajās
aktivitātēs; uzlabot savu veselības un fiziskās sagatavotības līmeni un psiholoģisko
noturību;
17. veicināt bērnu un jauniešu cieņas un pašcieņas izaugsmi saskarsmē ar pasniedzēju
un vienaudžiem;
18. veicināt pašdisciplīnu un stabilus ieradumus attiecībā pret darbu;
19. novērst bērnu un jauniešu fiziskās veselības trūkumus izmatojot ārstnieciskās
vingrošanas principus,
20. veicināt integrācijas procesu un komunikācijas prasmes

PROGRAMMAS SATURS UN ĪSTENOŠANAS PLĀNS*
*Programma tiek pielāgota atbilstoši bērnu un jauniešu spējām nodarbību norises laikā

Klientu iesaiste ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša
izglītība.

Uzdevumi:
21. Iemācīt prasmi, zināšanas pašaizsardzības elementos.
22. Iemācīt pareizas treniņu slodzes organizēšanu.
23. Apgūt uztura režīmu.
24. Zināt cīņusporta atīstības vēsturi.
25. Apmācīt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
26. Iemācīt cilvēka bioritmu izmantošanas iespējas.
27. Iemācīt pašaisardzības pielietošanas nepieciešamību –atbildības līmenī.
28. Pašaizsardzības ētikas kodeksu.
29. Iemācīt zināmas iemaņas un prasmes sporta elementos, apgūt papildus zināšanas par
dažādiem cīņas veidiem.
30. Iemācīt pašaizsardzības elementus un paša drošību.

31. Iemācīt psiholoģiski izvērtēt situācijas, kad nepieciešama pašaizsardzība.
32. sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni/integrāciju,
33. balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienīt otra personību;
34. iemācīt pamata līmenī aizstāvēt sevi pret agresiju;
35. garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana, iesaistoties fiziskajās
aktivitātēs; uzlabot savu veselības un fiziskās sagatavotības līmeni un psiholoģisko
noturību;
36. veicināt bērnu un jauniešu cieņas un pašcieņas izaugsmi saskarsmē ar pasniedzēju
un vienaudžiem;
37. veicināt pašdisciplīnu un stabilus ieradumus attiecībā pret darbu;
38. novērst bērnu un jauniešu fiziskās veselības trūkumus izmatojot ārstnieciskās
vingrošanas principus,
39. veicināt integrācijas procesu un komunikācijas prasmes.

PROGRAMMAS SATURS :
Teorētiskās zināšanas (īss izsklāsts):
1. Divcīņu attīstība, atšķirība dažādos vēstures posmos;
2. Divcīņas- pašaizsardzība mūsdienās: Eiropa, Āzija;
3. Vispārējās fiziskās sagatavotības vingrinājumi;
4. Speciālās fiziskās sagatavotības vingrinājumi;
5. Aerobie un anaerobie vingr.testi;
6. Drošības tehnika pašaizsardzībā, akrobātikā;
7. Pirmā medicīniskā palīdzība un prettraumu profilakse;
8. Pareiza elpošana fiziskas slodzes laikā;
9. Fiziskās slodzes veidi, dozēšana, trenētības nozīme;
10. Bioritmu izmantošana organizējot fizisku slodzi;
11. Uztura režīms;
12. Cīņu veidi;
13. Cīņu atšķirības;
14. Sportista cīņas izveidošana;

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS:

Praktiskās nodarbību tēmas un apakštēmas:
Krišanas tehnika
Kritiens uz priekšu, sānis ,atmuguriski
Kritiens pārvēlienā, drošināšana ar grupēšanos
Akrobātika
Kūlenis uz priekšu, atmuguriski
Tempa kūlenis
Garais kūlenis
Grupēšanās
Sāniskais pārmetiens
Salto
Kūleniskais pārmetiens
Tiltiņš
Lēciens no augstuma, lēciens "Līdaciņa"
Līdzsvari
Aizsardzības stājas Aizsardzība roku tehnika
Bloķēšana ar apakšdelmu
Bloķēšana ar plaukstu
Bloķēšana ar elkoni
Bloķēšana ar kājas pēdu
Bloķēšana ar celi
Atbrīvošanās no tvērieniem
Roku satvērieni
Apģērba satvēriens
Kakla, matiem
Pārtvērieni
Pretuzbrukuma tehnika
Rokas - taisnie, lokveida, pretloka
Elkonis - lokveida
Kājas - taisnie, lokveida, pretloka
Standartkombinācijas
Krišanas tehnika- pašaizsardzība
Partercīņas elementi
Metieni pār gurnu, plecu , kāju
Noturēšana parterā - sāniskā, gareniskā
Sāpju paņēmieni
Rokas - plauksta, elkonis, plecs, kombinētie
Kājas - apakšstilbs, pēda
Aizsardzība pret uzbrukumiem ar priekšmetu
Nazis
Nūja
priekšmeti
Aizsardzība izmantojot nūju, aukliņu

Mācību cīņas
SACENSĪBAS
Epošanas speciālie vingrinājumi
Elpošanas komplekss
Zināšanu pārbaude
Digitālo materiālu veidā ir apkopoti atsevišķu praktisko nodarbību elementu to labākai
uztverei un izpratnei.
Praktisko nodarbību elementu tehnika tiek pasniegta katram bērnam un jaunietiem
atsevišķi pēc to spējām un prasmēm tehnikas apguves procesā.

II. FIZISKĀS AKTIVITĀTES UN ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA
Mērķis:
Pilnveidot zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu, regulāru fizisko aktivitāšu nozīmi
veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, lai to uzlabotu izmantot dažādas aktīvās un ārstnieciskās
metodes.
Uzdevumi:
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm atbilstoši skolēna veselības stāvoklim, nostiprināt un uzlabot
veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.
Mācību līdzekļi:
Fiziskie, ārstnieciskie vingrojumi
Nodarbību tēmas un apraksts:
Tēma, apakštēmas
Vingrojumi līdzsvaram,
koordinācijai.
Vingrojumi ar hantelēm, muskuļu
nostiprināšanai un stājas
uzlabošanai
Vingrojumi ar fitnesa bumbām

Stiepšanas vingrojumi pielietojot
palīglīdzekļus

Apraksts
Atjauno un trenē līdzsvara reakcijas- spēj noturēt
ķermeni līdzsvarā. Tiek trenēti iekšējie auss
labirinta receptori un receptori perifēros
muskuļos.
Ķermeņa stiepšana pielietojot statisku muskuļu
darbības režīmu.
Palielina kustību amplitūdu, muskuļu spēku,
vingrojumi piespiež meklēt līdzsvaru, strādāt
vājākos muskuļus, izmainot smaguma centra
novietojumu.
Vingrojumi muguras, kakla un vidukļa
muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību
uzlabošanai.

Elpošanas vingrojumi un
diafragmālā elpošana

Vingrojumu komplekss ar
bumbām un hantelēm
Muguras muskulatūru
nostiprinošie vingrojumi

Iemācīt pareizu elpošanas stereotipu ar
pagarinātu
izelpu.
Nostiprināt
elpošanas
muskuļus, palielināt krūšu kurvja kustīgumu,
uzlabot elpošanas kvalitāti.
Palielinās kustību amplitūda, muskuļu spēku,
nostiprinās asinsvadu un elpošanas sistēmas,
veidojas nostiprinās stāja, uzlabojas vispusīgā
fiziskā sagatavotība.
Muguras muskulatūras attīstīšanas vingrojumi.

Koriģējošie vingrojumi

Uzlabo
dažādas
ķermeņa
deformācijas
(mugurkaula, krūškurvja, kāju deformācijas, kā
arī aizkavē to veidošanos.

Stiepšanās, lokanības vingrojumi

Muskuļu un mīksto audu garumu palielināšana,
uzlabo kustību apjomu un lokanību.

STIEPŠANĀS VINGROJUMI
Stiepšanās palīdz palielināt locītavu kustīgumu, palielina ķermeņa elastību. Regulāras
stiepšanās nodarbības paaugstina muskuļu un saišu elastību, kas samazina traumatisma iespēju un
pazemina sāpju sindroma līmeni. Vingrojumi uzlabo kustību koordināciju, stāju un locītavu elastību,
palielina izturību un muskuļu spēku.
Aktīva stiepšana
Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras, kājas iztaisnotas, rokas iztaisnotas aiz galvas. Stiepties
garumā, it kā vilktu aiz rokām un kājām garumā. Tāpat stiepties pa diagonāli - kreisā roka – laba
kāja.Kustību notur 2 – 10 sek.
Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras. Kreisā roka tur kreiso celi, stiepj iztaisnotu labo roku
un kāju. Tur 30 sek. uz katru pusi.
Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras. Ar rokām satvert ceļus, vilkt pie krūtīm.
Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras. Kājas — taisnas. Saliekt labo kāju un, aptverot to pie
ceļa ar rokām, pievilkt pie krūtīm. Noturēt to tādā stāvoklī 10 — 30 sekundes. Kreisā kāja —
iztaisnota pie grīdas. Pēc tam vingrinājumu izpildīt ar otru kāju. Vingrinājuma laikā —
nesasprindzināt vēdera muskuļus
Sākuma stāvoklis: guļus uz muguras. Kājas — kopā, rokas — taisnas virs galvas. Piespiest
rokas, plecus un muguras jostas daļu pie grīdas un noturēt to 10 — 30 sekundes.

Sākuma stāvoklis: sēdus uz grīdas. Kājas — saliektas ceļos, ceļi — plati, kāju pirkstgali —
satverti ar rokām. Neatlaižot rokas no kāju pirkstgaliem, kājas lēni iztaisnot. Vingrinājuma izpildes
laikā — izjust kāju, roku un muguras muskuļu iestiepšanos.
Sākuma stāvoklis. Stāvus, taisnas kājas. Viena pēda priekšā, otra – aizmugurē. Noliecieties uz
priekšu, saglabājot taisnu muguru. Ar rokām centieties aizsniegt grīdu.
Nostājieties taisni, kājas ir plaši atvērtas, saliektas ceļos. Pastiepiet rokas uz priekšu, mugura
ir taisna. Pakāpeniski nolaidiet iegurni zemāk, vienlaicīgi stiepjot rokas uz priekšu.
Nostājieties taisni, kājas ir kopā. Iegurnis ir sasprindzināts, izvirzīts uz priekšu, krustu daļa –
nofiksēta. Vienu roku izstiepiet uz augšu, otru – uz leju, līdz ar to viens sāns stiepjas, otrs – savelkas.
Tādā veidā Jūs pretojaties sev – it kā uz leju spiestu atsperi, to pašu sajūtiet arī ar izstiepto roku.
Pasīva stiepšana.
„ Jauktais kāriens‖
Pie „zviedru „ sienas.
Ar rokām turoties pie spraišļa, brīvi stiept ķermeni.
Ar rokām turoties pie spraišļa, atbalstīt kājas uz spraišļa augšstilbu līmenī, atbrīvot un stiept
muguru.
SVARĪGI PAR STIEPŠANOS PIRMS UN PĒC NODARBĪBAS:
Pēc katra treniņa ir jāveic stiepšanās vingrinājumi. Tas uzlabos asinsriti, noņems muskuļu spriedzi,
palīdzēs muskuļiem ātrāk atjaunoties, kā arī padarīs tevi funkcionālāku.
Stiepšanās ir ļoti svarīga, un tas ir vēlams darīt pirms un pēc treniņa. Ar regulāru stiepšanos traumu
risku samazina līdz minimumam un tas uzlabos treniņa efektivitāti. Pēc vingrinājumiem muskuļu
atveseļošanās būs sistemātiskāka un nesāpīga. Stiepšanās sagatavo muskuļus un cīpslas uz nākamo
slodzi. Regularitāte palīdzēs apzināt mērķa grupas dalībniekiem pēc to nepieciešamības un pievērsīs
pastiprinātu uzmanību.
Gadījumā, ja nevar pastiepties pēc katra fiziskā treniņa, censties to izdarīt vismaz vienu reizi nedēļā
pēc viena no treniņiem, kamēr muskuļi vēl ir silti.
Katrai stiepšanās kustībai velti 30-60 sekundes un atkārto to 2-3 reizes. Veicot stiepšanās
vingrinājumus tev ir jāsajūt kā muskulis iestiepjas līdz mazliet nekomfortablam stāvoklim, bet tanī
pašā laikā nepārcenties un nenodari sev pāri. Ja treniņa laikā noslogoji tikai konkrētas muskuļu
grupas, pastiep tikai tās.
Muskuļu staipīšana, kas tiek veikta regulāri, nodrošina vairākas priekšrocības:
- Novērš nopietnas traumas treniņu laikā!
- Stiepšanās tiek uzskatīts par efektīvu, ja muskulis ir izstiepts coached ķermeni ērtā stāvoklī un
nesāpīgi.

Par stiepšanās sauc vingrinājumu, kas ietekmē vienu vai vairākas ķermeņa muskuļus, Svarīgi ir
stiepšanās laikā saglabāt normālu elpošanu. Stiepšanās ir efektīva, ja muskulis ir izstiepts maigi un
bez sāpēm.
Lai iegūtu vislielāko labumu no stiepšanās, ir nepieciešams ievērot dažus pamata noteikumus.
Piemēram, nepieciešamība stiept muskuļi iesildīties, kas palīdzēs novērst traumas. Nekad neturiet
muskuļu noteiktā stāvoklī, ja sāpes ir jūtama. Ir vēlams, lai samazinātu intensitāti līdz sāpes izzūd. Ja
tas pazūd, vislabāk ir konsultēties ar ārstu vai speciālistu sporta medicīnā.
Mēģiniet uzturēt normālu elpošanu katru pieeju laikā. Stiepšanās noteiktā laikā katru dienu, tas
attīstīs ieradumu kā priekšnoteikumu veselīgu dzīvesveidam.
Visas sportista fiziskās īpašības realizē balsta kustību aparāts. Vingrinājumu izpildē balsta kustību
aparāts nonāk saskarsmē ne tikai ar ārējiem spēkiem, bet muskuļu kontrakcijas rada arī mehāniskus
spēkus, kas savukārt izsauc izmaiņas atsevišķās skeleta daļās - kaulos, cīpslās, saitēs u.c. Respektīvi,
treniņa slodze katras fiziskās īpašības treniņa ietvaros atstāj savu ietekmi uz balsta kustību aparātu.
Tāpēc līdztekus vingrinājumiem fizisko īpašību treniņam, jāizpilda vingrinājumi, kuri stiprina saites,
cīpslas, locītavu somiņas, lai tās atbilstu jaunajām prasībām. Ar vārdiem ’’jaunās prasības‖ jāsaprot
muskuļu fizisko spēju pieaugums. Balsta kustību aparāts ir jāveido kā karkass, lai piestiprinātie
muskuļi varētu realizēt savas iespējas. Šī ir viena no niansēm, kuru neievērojot mēs radām traumu
iespējas un bremzējam fizisko iespēju realizāciju. Treniņu slodžu ietekmē muskuļi kļūst stiprāki, kas
būtiski var ietekmēt kustību amplitūdu. Tāpēc nepieciešama stiepšanās vingrinājumu klātbūtne. Šo
niansi reti kurš ignorē, jo stiepšanās vingrinājumi ir iemīļota vingrinājumu grupa. Vēl viena svarīga
nianse – izpildot stiepšanās vingrinājumus, to izpildei ne tikai jāveicina saišu izstiepšana, bet arī
locītavu kustību amplitūdas palielināšana.
Jāatceras, ka kustību amplitūdas palielināšanai efektīvi ir dinamiskie vingrinājumi, kuri izpildāmi
tūlīt pēc statiskajiem stiepšanās vingrinājumiem. Šī nianse nereti treniņu procesā tiek ignorēta. Sporta
praksē pārbaudīts, ka fizisko spēju sekmīgas pilnveides pamatā ir organisma vispārējā jeb aerobā
izturība. Aerobās izturības treniņa populārākais vingrinājums ir lēns un ilgstošs (30min-2stundas)
skrējiens. Šādā treniņā jāievēro nianse - lēns skrējiens ar sīkiem solīšiem neveicina izturības pamatu
veidošanos. Tas nozīmē, ka jācenšas skriet lēni, bet ar gariem soļiem. Lēnie treniņi ir nepieciešami,
jo tie palīdz stiprināt cīpslas (sevišķi Ahileja), saites, locītavu somiņas, veicina sirds miokarda
stiepšanu. Sevišķi tas attiecas uz sporta spēlēm un citiem sporta veidiem, kur liela daļa no treniņa
vingrinājumiem un sacensību darbība ir saistīta gan ar locītavu augstu noslogotības pakāpi, gan ar
miokarda hipertrofijas aktivizēšanos. Aerobās izturības attīstīšanai, īpaši sporta spēļu pārstāvjiem, ir
ieteikums aerobo sagatavotību realizēt ar 30sek intervāla treniņu un atpūtas pauzi 1:8, jo tas
nepieciešams izturības bāzes pilnvērtīgai veidošanai. Tas nozīmē intensīvu vingrinājumu izpildi 30
sek un sekojošu atpūtu līdz 240 sek. Katru nākamo reizi atpūtas pauzi samazina. Fizioloģiskais
pamatojums šādam treniņa režīmam ir vēlme saglabājot noteiktu pienskābes līmeni asinīs, uz atpūtas
rēķina, paātrināt sirdsdarbību uzsākot nākošo slodzi pie jau augstas sirds frekvences. Ar šādu treniņa
metodi mēs trenējam organisma skābekļa maksimālo patēriņu resp. palielinam organisma spēju
izmantot vairāk skābekļa no ieelpojamā gaisa daudzuma. Nianse – atpūtas starplaikos nevajadzētu
apstāties. Prakse liecina, ka organisms atjaunojas daudz ātrāk, ja sportists atjaunošanās laikā turpina
kustēties. Tas ir saistīts ar to, ka lēna skriešana palīdz izvadīt pienskābi no organisma.
Vingrinājumu izpildes laikā, sekmējot lokanības attīstību, bērna/jauniešu uzmanība jāvērš uz savām
kustību izjūtām un darbību ar iztēles tēliem.
Papildus atsevišķi vingrojumi programmas izpildes laikā:
1. vingrinājums. Kājas - plecu platumā. Ķermeņa apakšējā daļa - nekustīga, kreisā roka - augšā.
Ķermeni noliec pa labi un pa kreisi, attēlojot koku šūpošanos vētras laikā.

2. vingrinājums. Kājas - kopā vai plecu platumā. Sadot rokas kopā aiz muguras, labo - virs galvas,
kreiso - zem lāpstiņas. Tas pats - ar otru roku.
3. vingrinājums. Guļus uz grīdas (paklāja), uz vēdera, rokas - saliektas elkoņos balstā uz grīdas. Lēni
iztaisnot rokas elkoņos, atcelt plecus no grīdas. Kājas - taisnas.
4. vingrinājums. Guļus uz vēdera uz grīdas, plaukstas - zem pleciem, kājas - ceļgalos saliektas.
Iztaisnojot rokas priekšā, atliekties no grīdas, censties ar pēdām pieskarties galvai.
5. vingrinājums. Guļus uz vēdera, rokas - plecu platumā uz grīdas. Ar labo roku satvert labās kājas
potīti, ar kreiso roku - kreisās kājas potīti. Ķermeņa noturēšana atliecoties un šūpojoties kā laiviņa
viļņos.
6. vingrinājums. Sēdus, kājas - kopā, rokas - virs galvas. Izelpā noliekties uz priekšu līdz zemei.
Izpildot vingrinājumu, atbrīvoties.
7. vingrinājums. Kājas - kopā. Izklupiena solis uz priekšu ar labo kāju, mugura - taisna, rokas augšā.
Tas pats ar otru kāju. Tēlaini tiek veikts liels solis pāri strautiņam.
8. vingrinājums. Guļus uz grīdas, mugura un kreisā kāja - taisnas uz grīdas. Ar rokām pievilkt pie
krūtīm saliektu labo kāju. Vingrinājumu atkārto, mainot kājas.
9. vingrinājums. Guļus uz grīdas, mugura un kreisā kāja - taisnas uz grīdas. Ar rokām pievilkt pie
krūtīm taisnu labo kāju. Mainīt kājas.
10. vingrinājums. Dziļš izklupiens, labā kāja - priekšā, kreisā - atpakaļ, ar celi - uz grīdas, rokas atbalstā uz grīdas. Slidina lēni labo kāju uz priekšu. Saglabā stabilu atbalstu uz rokām un kreisās
kājas.

STIEPŠANĀS VEIDU UZSKATES MATERIĀLS:

Programmas īstenošanai nepieciešamais nodrošinājums.
1. Boksa maisi, boksa ―ķepas‖, cīņas paklājs, akrobātikas paklāji, cīņas ―lelles‖-manekeni,
vingrošanas -virve, ‖āzis‖, aukliņas, atbalsta lēciena tiltiņi ‖reideri‖, pildbumbas, soli, aizsargvestes
un aizsardzības ekipējumi, tenisa bumbiņas, svara stieņa komplekts, hronometri, pirmās medicīniskās
palīdzības aptieciņa, marķieri, nūjas, konusi, karodziņi (tiesnešiem) ,karatē monetori (sacensību
organizēšanai, treniņu procesam).
Minimāli nepieciešamais: kimono, roku aizsargi, kāju aizsargi, zobu (kapu) aizsargi
2. Pedagoga un iesaistīto speciālistu darba samaksas nodrošinājums.
3. Telpas.
4.Prasības inventāram: cīņas paklājam jāatbilst cīņas specifikai ( atbilstošs biezums).
Specifikācija
Tips:

A

Diametrs, mm:

8,9,10,12

Svars, g/m:

pēc sertifikācijas atbilstības

Izturība, kN:

pēc sertifikācijas atbilstības

5. Papildinventārs un tehniskie līdzekļi
Video materiāli – mācību filmas, mācību plakāti, mācību metodiskie materiāli uz kodoskopa plēvēm.
Ieteicams izmantot- Video materiālus par nodarbību norisi un karatē elementiem.

ATTĒLI NO NODARBĪBU NORISES:
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Izmantotā literatūra
A.Dolin Kempo. Die kunst des Kampfes ;
Sportverlag Berlin 1988.
Kampfsport in der Schule
; Sportverlag Berlin 1983.
L. Levski Karate
; Bratislava 1987
H. Courtin Judo perfekt
; B/v Sport 1977
G.P. Parhomovič Judo klasikas pamati
Perma 1993
Guide to MARTEAL ARTS
; London 1997
Abaev N.V. Chinesischen Wushu
;Moskow 1982
Charlamp[iev A. A. Der Sambo-Kampf.
;Moskau 1964
M. Kujo Do to jutsu
; Tokio 1956
O.masutatsu Karate o hajimeri mono tame ni ; Tokio 1971
U.Kishimaru Aikido
; Tokio 1972
Liu Yu Shaolin guanshu xuanbian
; Schangai 1982
Trou Tuan Kiet Die Kampfunste Chinas
; Saigon 1972
D. Draeger Asian Fighting arts
; Tokio 1973
D. Draeger Classical Bujutsu
; Tokio 1977
J. Kano Judo
; Tokio 1986
Oyama Masutatsu What is karate?
; Tokio 1963
Bow-Sim Mark Tai Chi Chuan
; Boston 1978
ASV SUV pamati - pašaizsardzība
tulk.kurss- 1998
Спортивная борьба
ФиС 1978
Л, Кун Всеобщая история физической культуры и спорта 1982
V.N.Popenko Trenažieri,n treniņu metodes cīņu mākslās Maskava
1993.
Masāža
; Rīga, Zvaigzne 1989
I. Auliks Sporta medicīna
; Rīga, Zvaigzne 1985
A. Kruvesis Jaunsargu vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības
programma
;Rīga 1997
A.Kruvesis Bioritmoloģija un tās izmantošana sportā lekciju kurss
1997, 2009
A.Kruvesis Pašaizsardzības programma un apmācības kurss Latvijas
Speciālo uzdevumu vienībai
; Rīga LZ SUV ,1998
A.Kruvesis Cilvēks dabas ritmos lekciju kurss ;Rīga 1997
A.Kruvesis Pašaizsardzība Lekciju kursa programma ; Rīga 2004
A.Kruvesis Martial arts. Kobudo (begginer *Level 1);
Eurosportscenter Martial Arts Book; 2009
A.Kruvesis Martial arts. Kobudo (begginer *Level 2);
Eurosportscenter Martial Arts Book; 2010
R. Brads
Aikido
Maskava 2001
A.Harlampijevs Sambo cīņa
Rīga
1961
A.N.Medvedevs Kung-fu, Šoi-Dai
Maskava 1991
V.N.Busigins
Ušu estētika un vesselība
Rīga
1990
R.Brands.Aikido un mācība tehnikas harmoniskai atīstībai. Maskava 1996
Saimons Lau
Kung-fu meistariem
Sankt-Pēterburgaa 1995
A.M.Makaševs S.E.Ediļans Kung-fu
Sankt-Pēterburga 1991
I.I.Gorlajevs
Pasaules cīņu mākslas
Ijoškar-Ola
1994
H.Nišijama, P.Brauns Karate vai tukšās rokas cīņas māksla Harkova 1994
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Bruce Lee, M.Uehara Brūs Lī cīņu skola. Pašaizsardzības paņēmieni
Rostova 2003
Bruce Lee, M.Uehara Brūs Lī cīņu skola. Treniņu pamatkurs. Rostova
2003
Bruce Lee, M Uehara Brūs Lī cīņu skola. Tehnikas pilnveidošana.
Rostova 2003
Bruce Lee, M.Uehara Brūslī cīņu skola. Meistarpaņēmienu apgūšana
Rostova 2003
Bruce Lee
Jeet-Kune-Do
Sankt-Peterbuga 1994
G.V.Sivokoņs Brūs Lī – cilvēks –leģenda
Krasnodara 1990
Frederiks Delavjē Muskulatūras attīstīšana Rība, Zvaigzne ABC 2003
LSFP, LTTC
. Trenera rokasgrāmata
Rīga, 2003
LTTC
Treneru rokasgrāmata-2
Rīga 2006
LTTC
Bērnu un Pusaudžu trenera rokasgrāmata Rīga 2008
A.Gavrikovs,J.Masjukovs, L. Zeņko Kaujas džudo Rīga 1991
M.Nakajama
Best Karate
Tokyo 1981
V.G.Čerņajevs Karate-do Sjoto_Kan
Kijeva 1991
N.A.Strigins Karatē austrumu cīņa
Riga 1991
S.Ivanovs-Katanskis Džiu Džitsa tuvcīņas māksla Maskava 1996
Čong Lee Kāju sitienu dinamika. Tae Kwon do.
Kauņa 1992
Roland Habersetzer Karate-do. Techigues de bese- Assauts-Competition.
Paris
1997
V.D.Vihman Skola karate-do. Katas māksla
Maskava 1991
Ashley P Martin The shotokan karate bible beginner to bleck belt 2007
Ashley P Martin The advanced SHOTOKANkarate bible black belt and
beyond 2008.
A. Ābele Sporta psiholoģija
Rīga
2009

Šī veselības un fizikās aktivitātes nodarbības programma ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par veselības un fizikās aktivitātes
nodarbības programmu saturu atbild biedrība "GM Integration".
Projekta nosaukums : Cīņu māksla kā fizioterapija"
Projekta līguma nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
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