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1.

IEVADS
1.1.

Ievads BMX.

Velo motokross (BMX) ir sporta veids, kura pirmsākumi meklējami
pagājušā gadsimta 60.gadu beigās Kalifornijā (ASV), kad jaunieši centās
atdarināt motokrosa sportistus vai sporta pionierus, lai trenētu savas
prasmes uz velosipēda, nevis motocikla.
Tāpat kā citi “jaunie sporta veidi”, arī BMX attīstījās 80.gados, veidojot
asociācijas, klubus un radot specifiskus materiālus. Tikai deviņdesmitajos
gados BMX tika integrēts Starptautiskajā Riteņbraukšanas savienībā
(UCI)1, un kļūstot par olimpisko sporta veidu 2008.gada Olimpiskajās
spēlēs Pekinā.
Kā jau nojaušams pēc nosaukuma, BMX ir sporta veids, kura pamatā ir
sacīkstes, proti, mērķis būt ātrākajam trasē, izpildot tālākos lēcienus,
izbraucot pagriezienu līknes un trases taisnes visstraujāk. Viena apļa
trases sacīkstēs, kas ilgst no 30 līdz 40 sekundēm, starta vārtu priekšā
stāv astoņi braucēji. Pasaulē augstvērtīgāko trašu kopējais garums ir 300
- 400 metri, 8 metru starta kalns, ar platumu ne mazāk kā 5 metri visās
trases vietās.
Ņemot vērā sporta veida īpašības un atbilstoši dažādu autoru domām,
BMX sacīkstes tiek uzskatītas:
-

Mehānisks sporta veids saskaņā ar izdzīvoto pieredzi, ņemot vērā, ka tajā
tiek izmantots braucamrīks, ko vada sportists2, sporta veids ir individuāls
saskaņā ar apmācības3 metodi, kā arī aciklisks atbilstoši piepūles veidam4.

-

Ņemot vērā Parlebas5 motorisko darbību klasifikāciju, pamatojoties uz
mijiedarbību ar komandas biedriem un konkurentiem un piedāvātās
informācijas nenoteiktību, BMX tiek uzskatīts par sarežģītu, grūtu,
individuālo sporta veidu, kurā notiek nenoteikta mijiedarbība ar
pretiniekiem.

-

BMX tā īpašību dēļ var uzskatīt par riskantu sporta veidu (vai pat
ekstrēmu6). Lai gan apzināti traucēt vai izspiest braucēju no trases
nedrīkst, tik ātrā sporta veidā, kur attālumi starp velosipēdiem ir
izteikti nelieli un kur cīnās par labāko trases trajektoriju, pastāv
sadursmes, avārijas un kritiena iespēja. Sporta saturs tiešsaistē ir
ļoti populārs, tāpēc ar progresīvām tehnoloģijām (ierīcēm un
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mobilajām aplikācijām) un augstu adrenalīna līmeni šīs fiziskās
aktivitātes viegli piesaista jaunākās paaudzes. Šie sporta veidi
piesaista jauniešus ar savu sabiedrisko raksturu, jo tie ļauj attīstīt
radošumu, ātrumu un emocijas, laužot rutīnu un meklējot
izaicinājumu7,8 . Par spīti daudzām labām īpašībām un sporta veida
attīstībai, mediji to neuzskata par izglītojošu vai ziņu vērtu pat tad,
ja starp tā pamatprincipiem ir radoša izdoma, sabriedums un
sadarbība, kā arī risku uzņemšanās, pašdisciplīna un autonomija9.
Riska izglītība ir mācību modelis, kuras aktivitātēs skolēni piedalās,
lai iegūtu vai uzlabotu fiziskās, kognitīvās un afektīvās prasmes.
Ekstrēmais sports ir cieši saistīts ar kooperatīvu mācīšanos un
problēmu risināšanu, ar pievilcīgu un iekļaujošu lēmumu
pieņemšanas dinamiku6, kas varētu padarīt ekstrēmo sporta veidu
dalībniekus pašus par riska pedagogiem, piemērotus mācību
pārnešanai uz citām jomām, kas nepārprotami padara šos sporta
veidus par iespēju bērniem un jauniešiem.
Lai gan ir daudz sporta definīciju, šajā pētījumā mēs runājam par
sacensību sportu, kura mērķis ir uzlabot sniegumu. Sporta veida
raksturojums ir pirmais solis, kas ļauj analizēt tā vajadzības un prasības
no dažādām perspektīvām.
BMX ir viena no visstraujāk augošajām modalitātēm Eiropā, kā augšgalā
atrodas Francija ar gandrīz 20 000 federatīvo BMX braucēju licenču, kam
seko Nīderlande. Tā kā BMX ir olimpiskais sporta veids, tā izaugsme ir
eksponenciāla ne tikai dalībnieku, bet arī mediju ietekmes dēļ, pateicoties
sacensību un notikumu straumēšanai visā pasaulē. Galvenās sacensības
ir BMX Superkrosa Pasaules
kontinentālās līgas un čempionāti.

kauss,

Pasaules

čempionāts

un

BMX ir ļoti vispusīgs un sarežģīts sporta veids, ņemot vērā dažādo faktoru
apjomu:
-

Katra trase ir atšķirīga un tai ir atšķirīgas īpašības, tāpēc tā no BMX
braucējiem prasa ļoti augsta līmeņa adaptācijas prasmes visa veida
šķēršļiem.

-

BMX braucēji nebrauc vieni, tāpēc viņiem ir jāreaģē uz citu braucēju
rīcību; tādi lēmumi kā trajektorijas maiņa apdzenot vai sevis
pasargāšana no citiem braucējiem ir jāpieņem sekundes
desmitdaļās. Turklāt jāņem vērā fakts, ka kontakts starp braucējiem
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ir atļauts.
-

BMX ir viens no “karstākajiem” olimpiskajiem sporta veidiem, 30
sekunžu sprints, kur galvenais mērķis ir sasniegt katru nākamo soli.
Laiks starp sākuma pozīciju un šo katru nākamo soli parasti ir 3-4
sekundes.

-

Lai gan brauciens ilgst vien 30 sekundes, ir nepieciešamas ātras
atjaunošanās spējas, jo, lai iekļūtu finālā, ir jāveic vairāki braucieni.

-

Psiholoģijai ir arī izšķiroša nozīme, jo BMX braucēji sacenšas sānu
pie sāna ar ātrumu 50 km/h, un tas notiek sacīkstēs ar augstu
kritienu un traumu risku, tāpēc pašpārliecinātība un satraukuma
kontrole ir būtiska, lai izpildītu braucienu uz 100%.

2020.gada Tokijas olimpisko spēļu rezultāti1 liecina par Nīderlandes,
Kolumbijas un Lielbritānijas medaļu pārsvaru gan vīriešu, gan sieviešu
konkurencē. Nīderlande (ar 6), Francija un ASV (5) ir valstis ar visvairāk
klasificēto sportistu skaitu.
2021.gada Eiropas čempionātā 10 medaļas izcīnīja Francija, Beļģija un
Spānija sieviešu kategorijā, bet Francija, Beļģija un Krievija bija medaļu
ieguvējas vīriešu kategorijā. Junioru un Elites kategorijās vadībā ar 6
medaļām bija Francija, tai sekoja Šveice (3) un Nīderlande (2).
Jaunākajās vecuma grupās (puiši un meitenes no 13 līdz 16 gadiem)
Francija izcīnīja 7 medaļas, tai sekoja Nīderlande ar 4 medaļām. Kamēr
zēnu kategorijā dominē Francija, meiteņu sacensībās Francija dala
līderpozīcijas ar Beļģiju un Latviju.

1.2.

BMX Eiropas projekts “Trenēties, lai uzvarētu” (Eng.
Training to Win).

BMX Training to Win ir Erasmus+ sports līdzfinansēts projekts (projekta
identifikācijas numurs: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP), kā mērķis ir
veicināt izglītību sportā un caur to, īpašu uzmanību pievēršot prasmju
attīstībai, uzsverot treneru apmācību, lai uzlabotu sporta veida karjeras
attīstības kvalitāti un jauno sportistu drošību (lielākā daļa BMX treneru ir
bijušie braucēji bez īpašas apmācības un BMX kvalifikācijas).
Projektu kopīgi koordinē sporta klubs BMX School Zaragoza un
augstākās izglītības iestāde nodibinājums Svētā Horhes universitāte (esp.
Fundación Universidad San Jorge), abi no Spānijas. Tā partneri ir:
-

Portugāle:

Federação

Portuguesa

de

Ciclismo

(Portugāles
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Riteņbraukšnas federācija).
-

Slovākija: Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovākijas Riteņbraukšnas federācija).
Itālija: CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione

-

dell'Educazione e lo Sviluppo (Starptautiskais izglītības un
attīstības veicināšanas centrs).
Malta: Malta Street Sport Federation (Maltas Ielu sporta asociācija).
Latvija: Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome.

-

Spānijā vietējie partneri ir:
o Federación Española de
Riteņbraukšnas federācija);

Ciclismo

(Spānijas

o Federación Aragonesa de Ciclismo (Aragonas
Riteņbraukšnas federācija).
o Zaragoza Deporte Municipal (Zaragozas pašvaldības sporta
uzņēmums).
Specifiskie projekta mērķi ir:
 Mērķis 1.- Izstrādāt jēgpilnu uz pierādījumiem un pētījumiem
balstītu BMX apmācības programmu treneriem.
 Mērķis 2.- Veicināt BMX ieguvumus bērniem un jauniešiem
(fiziskus, mentālus un sociālus).
 Mērķis 3.- Stimulēt BMX braucēju duālo karjeru, atbalstot viņu
profesionālo un izglītības attīstību.
Šo ambiciozo mērķu sasniegšana ietver zinātnisku BMX analīzi no dažādām
perspektīvām, sākot ar treniņu vajadzību analīzi, ko BMX kopiena (sportisti,
treneri, ģimenes, vadītāji un citas ieinteresētās puses) zina par BMX
treniņiem un kas, viņuprāt, ir galvenie aspekti, kas jāuzlabo ne tikai attiecībā
uz sniegumu, bet arī braucēju neatņemamu attīstību. Šīs analīzes rezultātā
tiks izveidota vispusīga apmācības programma (brīvas piekļuves bezmaksas
kurss).
BMX braucējus parasti trenē vai apmāca citi/bijušie BMX braucēji;
patiesībā daudzām valstīm nav oficiālas BMX specifiskas treneru
programmas vai sertifikāta. Tātad, lai izveidotu profesionālu vidi, ir
nepieciešama treneru izglītība. Tas ļautu uzlabot jauno braucēju
apmācību kvalitāti, rūpējoties par viņu drošību praksē un vairojot sporta
labvēlīgo ietekmi.
Šis pētījums iepazīstina ar projekta pirmā intelektuālā iznākuma – BMX
apmācības vajadzību aptaujas rezultātiem, kas kalpos par pamatu jeb
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diagnostisko analīzi BMX situācijai Eiropā, lai risinātu šajā projektā
identificētos izaicinājumus.
Anketa tika strukturēta četrās dimensijās: materiālās vajadzības, zināšanu
vajadzības, sporta infrastruktūras vajadzības un, visbeidzot, vides
vajadzības.
1.3.

Anketas noformējums: metodoloģija

BMX apmācības vajadzību aptauju izstrādāja pētnieku komanda no Svētā
Horhes universitātes (Spānija). 1.attēlā attēlots anketas dizains un
saistītās procedūras11,12 .

• Materiālās vajadzības
• Nepieciešamas

zināšanas
• Sporta infrastruktūras

vajadzības
• Vides vajadzības

Operacionalizācija
• Mainīgie

• Derīgums
• Uzticamība

• Jautājumi

Galīgais dizains
• Pilottests.
• Tulkošana un

pielietošana.

Dimensija
identifikācija

Ekspertu
apstiprinājums

1.attēls. BMX projekta “Training to Win” anketas dizains

Anketu apstiprināja eksperti (viens dalībnieks no katra projekta partnera
un vietējiem partneriem, ievērojot procedūru, aizpildīja rubriku, kurā viņi
novērtēja katra vienuma atbilstību un unikalitāti, pievienojot komentārus,
kurus tie uzskatīja par atbilstošiem, lai uzlabotu rīku). Validācijas lapas
pārskatīja Svētā Horhes universitātes (Spānija) pētnieki, lai izstrādātu
galīgo versiju.
A total of eight experts from six countries (coaches, sport managers and
former riders) validated the questionnaire. Experts came from:




Spānija: BMX Skola “Zaragoza” and Zaragozas pašvaldība.
Latvija: Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome.
Itālija: Starptautiskais izglītības un attīstības veicināšanas centrs.
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Slovākija: Slovākijas Riteņbraukšanas federācija.
Portugāle: Portugāles Riteņbraukšamas federācija.



Malta: Maltas Ielu sporta asociācija.

Tiešsaistes anketa tika izplatīta, izmantojot projekta vietni, partneru
sociālos tīklus un reģionālo un nacionālo federāciju sporta klubu sarakstu.
Šīs aktivitātes mērķis bija BMX braucēji, treneri, sporta vadītāji, braucēju
ģimenes un draugi, kā arī visi, kas saistīti ar BMX.
Dati tika analizēti, izmantojot statistikas procedūras un satura analīzi.
2.attēlā ir parādītas identificētās dimensijas, kas vēlāk tiks pārvērstas
mainīgajos un atklātajos un slēgtajos jautājumos, uz kuriem jāatbild, cita
starpā izmantojot Likerta skalas, atbildes ar atbilžu variantiem vai
diapazonu.
Šo darbību rezultātā tika iegūtas 415 atbildes, iegūtās izlases sastāvs attēlots
nākamajā sadaļā.
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Materiālās vajadzības
Ekonomiskās
Sporta aprīkojums
Nepieciešamās zināšanas

Noteikumi
Velosipēdu mehāniķi
Sporta vadība un uzņēmējdarbība
Pirmā palīdzība un traumu novēršana
Uzturs
Sporta psiholoģija
Mācīšana & mācīšanās
Sporta infrastruktūras vajadzības
Drošība
Trases noformējums
Pakalpojumi un papildu pakalpojumi
Vides vajadzības
Ģimenes atbalsts
Domu biedri un draugi
BMX un dzīves cikls
Mediji un sponsori

2.attēls. BMX apmācības vajadzību anketas dimensijas

Apraksta paraugs
Divas trešdaļas no respondentiem bija vīrieši (3.attēls)
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2.4
29.9

67.7

Vīrieši

Sievietes

Citi

3.attēls. Sadalījums pēc dzimuma (%)

Visās iesaistītajās valstīs dominēja vīriešu pārsvars, lai gan procentuāli
visaugstākā atšķirība bija Maltā un Portugālē (attiecīgi 96,8 un 93,8%),
bet vismazākā Slovākijā (57,4%).
Pēc vecuma diapazona lielākā daļa aptaujāto bija vecumā no 26 līdz 45
gadiem (46,3 %), visvairāk no Spānijas (47,2 %), Slovākijas (72,3 %),
Itālijas (61,5 %) un Portugāles (50 %). Latvijā visvairāk atbildēja jaunieši
vecumā līdz 18 gadiem (33,6%), savukārt Maltā – vecumā no 18 līdz 25
gadiem (38,7%). 4.attēlā parādīts sadalījums pēc vecuma diapazona.

4.attēls. Sadalījums pēc vecuma (atsevišķi par katru valsti un kopā)
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Kopumā lielākās respondentu grupas bija sportisti un viņu ģimenes (attiecīgi
38,8% un 36,6%), savukārt treneri sastāda tikai 8,7% no tiem, kas atbildēja,
sporta vadītāji 6,5%, līdzjutēji, atbalstītāji vai draugi 5,8% un pārējie 3,4%
(5.attēls). Latvijā un Maltā visvairāk atsaucās BMX braucēji, savukārt Spānijā un
Slovākijā ģimenes locekļi. Itālijā un Portugālē lielākā daļa bija treneru atbilžu.

3.4

Citi

5.8

Fani/atbalstītāji

38.8

Ģimene

6.5

Menedžeris

8.7

Treneris

36.6

Braucējs
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pozīcija

5.attēls. Sadalījums pēc grupas (piederība)

Pēc piederības grupām lielākā daļa pārstāvēja sporta klubus (59,8%),
kam seko sporta biedrības (11,3%), sporta federācijas (5,1%) un
mazākā mērā vietējās vai reģionālās pašvaldības (1,4%). Skatoties
pēc sadalījuma pa valstīm sporta biedrību pārstāvji galvenokārt bija no
Itālijas un Maltas, sporta klubu no Spānijas, Latvijas, Slovākijas un
Portugāles. Visvairāk federācijas pārstāvju bija Portugālē un Itālijā,
savukārt Latvija ierindojās pirmajā vietā ar visvairāk respondentu no
valsts sfērām. Atbilžu sadalījums pa valstīm parādīts 6.attēlā.

6.attēls. Sadalījums pa valstīm

2. MATERIĀLĀS VAJADZĪBAS
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2.

BMX

MATERIĀLĀS VAJADZĪBAS

riteņbraukšanas

sporta

veidā

ir

specifisks

ekipējums,

kas

nepieciešams sacensībās (ja tas ir nolietots vai nav labā stāvoklī, braucējs
nedrīkst stāties uz starta). Ieteicams, bet ne obligāti, cits ekipējums.
Papildus BMX velosipēdam ir jāvalkā sacensību krekls, bikses vai šorti ar
ceļgalu un apakšstilbu aizsargiem, visu seju nosedzoša (integrēta) ķivere,
ar vizieri un cimdiem. Turklāt daudzi no tiem izmanto ķermeņa
aizsarglīdzekļus (krūšu vesti), kakla aizsargu, speciālos apavus...
Lai būtu konkurētspējīgi, BMX braucējiem bez izdevumiem par
velosipēdu, ir nepieciešamas velosipēdu apkopes, periodiski jāmaina
rezerves daļas utt., līdz ar to šis sporta veids nav piemērots visiem. Šajā
ziņā un saskaņā ar Burdjē (Bourdieu) teorijām14 konkrētā sporta veida
izmaksas ir gan šķērslis ienākšanai sporta tirgū, gan sociāls diferencētājs,
kas veido riska un mehāniskā sporta gaumi kā sociālās atšķirības
elementu15,16.
Saskaņā ar Eurostat Sporta statistiku13 privāto mājsaimniecību vidējie
patēriņa izdevumi par sporta precēm un pakalpojumiem Eiropā svārstās
no nedaudz vairāk kā 9000 eiro Bulgārijā un Rumānijā un vairāk nekā 40
000 eiro Kiprā un Luksemburgā. Izdevumi sporta aprīkojumam kopumā
svārstās vidēji no 176 eiro Somijā līdz 0,9 Bulgārijā. Zviedrija (637 eiro),
Somija (609 eiro) un Apvienotā Karaliste (539 eiro) pretstatā izdevumiem
par sporta precēm un pakalpojumiem valstīs, kur netiek pārsniegti 20 eiro
gadā. Atpūtas sporta pakalpojumos valstis, kuru ģimenes tērē mazāk, ir
Rumānija, Bulgārija, Ziemeļmaķedonija un Melnkalne. Un otrādi, Īrija,
Kipra, Luksemburga, Apvienotā Karaliste un Austrija ir valstis, kurās
ģimenes vairāk iegulda savos sporta un atpūtas pakalpojumos.
Šajā projektā iesaistītās valstis varētu uzskatīt par vidējās pozīcijas valstīm
attiecībā pret citām Eiropas valstīm. 1.tabulā ir atspoguļoti dažādie vidējie
izdevumi katrai valstij.
1.tabula. Privāto mājsaimniecību izdevumi par sporta precēm un
pakalpojumiem (pēc Eurostat Sporta statistikas datu bāzes).
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VALSTS

Spānija
Itālija
Malta
Portugāle
Slovākija
Latvija

KOPĒJIE
IZDEVUMI

30884
28393
26590
23357
15041
11381

SPORTA
PRECES UN
PAKALPOJUMI
261.6
205.3
210.1
104.0
103.1
69.8

APKOPE UN
REMONTS

1.1
0.0
20.3
0.6
0.0
0.0

ATPŪTAS
SPORTS

191.4
133.3
87.7
95.1
53.0
56.0

Jautāti par to, vai viņi uzskata BMX sporta veidu par pieejamu vai dārgu,
šī pētījuma dalībnieki uzskatīja, ka BMX sporta veida izmaksas ir vidējas
(7.attēls). Tie, kas to uzskata par lētu vai ļoti lētu, veido 13,5%, savukārt
tie, kas to uzskata par dārgu vai ļoti dārgu, veido 44,8%. Gandrīz puse
(46,7%) domā, ka parastais BMX aprīkojums iesācējiem maksā mazāk
par 1000€, 35,9% no 1000€ līdz 2000€, 11,8% no 2000€ līdz 3000€ un,
visbeidzot, tikai par 5,5%, ka vairāk par 3000€.

Iesācējam BMX sports ir...
2.7

11.1

10.8

33.7
41.7

Ļoti lēts

Lēts

Vidējs

Dārgs

Ļoti dārgs

7.attēls. BMX izmaksu izpratne

Nedaudz vairāk kā puse aptaujāto (57,3%) uzskata, ka BMX braucēji
velosipēdu maina ik pēc 2 gadiem, savukārt 22,4% domā, ka katru gadu.
16,1% atzīmē, ka velosipēds tiek mainīts reizi trijos gados un tikai 4,1%
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būtu nepieciešams jauns velosipēds ik pēc četriem vai vairāk gadiem.
Neatkarīgi no individuālā ekipējuma BMX sezonas izmaksas (treniņi,
braucieni, telpu noma, sacensību reģistrācijas maksas u.c.) ir parādītas
8.attēlā. Visvairāk izvēlēta atbilde, kas nosaka gada izdevumus virs 2000
€ (28,9% no visiem respondentiem).

Izmaksas euro
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8.attēls. Paredzamās BMX sezonas izmaksas eiro

Aptaujātajiem nepieciešamais materiāls BMX startam, protams, ir
velosipēds (96%), kam seko cimdi (81,6%), ceļgalu aizsargi (73%), krūšu
aizsargveste (46%) un kakls aizsargs (18,5%).

3. NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS
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NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS

Vairāku velosipēdu sporta veidu veiktspējas raksturlielumi ir pētīti gadu
desmitiem. Tomēr zinātniskie pierādījumi liecina, ka par BMX
riteņbraukšanas veiktspējas īpašībām ir zināms maz 17. Tvēruma
pārskatā, ko veica Rylands un Roberts 2019.gadā, autori norādīja, ka
pēdējo 17 gadu laikā ir veikts ierobežots skaits pētījumu. Šobrīd
zinātniskie pētījumi par BMX riteņbraukšanas sportu ir vērsti uz
zināšanām par veiktspējas faktoriem 18,19 , fizioloģiskajām prasībām
sacensību laikā18,20-22 un traumām, kas saistītas ar BMX 23-25 sportu.
Balstoties uz sacīkšu simulācijās, laboratorijā vai trasē veiktajiem
pētījumiem, ir iegūtas dažas būtiskas atziņas BMX treneriem. Velo
motokrosa (BMX) sacīkstēs starts un pirmā taisne (40 m) ir svarīgākie
posmi26. Hronometriskā sākuma taisnes veiktspēja ir saistīta ar
maksimālo mehānisko jaudu īsu, visaptverošu sprintu laikā ar
veloergometru27. Ir arī zināms, ka maksimālais muskuļu spēks ir
noteicošais veiktspējas faktors īsos visaptverošos riteņbraukšanas
sprintos28. Regulāra apakšējo ekstremitāšu spēka trenēšana varētu būt
noderīga, lai īsā laikā attīstītu spēku. Spēja attīstīt spēku īsā laika periodā
ir izšķiroša sacensību sākumā.
BMX testos ir svarīga ne tikai spēja radīt maksimālo jaudu īsa
riteņbraukšanas sprinta vai augstas aerobās sagatavotības (VO2max)
laikā, bet ir arī citi ar tehniskajiem aspektiem saistīti faktori, kas ietekmē
kopējo sniegumu20,29,30. Šķiet, ka vairāku BMX braucēju izmantotā
"pumpiņu pumpēšanas" tehnika ievērojami veicina ātruma attīstību, ja
to salīdzina ar sacīkstēm bez "pumpiņu pumpēšanas" tehnikas31. Ja
mēs ņemam vērā citus aspektus, piemēram, starta pozīciju sacīkstēs,
“aizmugurējā pozīcija”, visticamāk, nodrošinās ātrāku vārtu startu, jo
tas ļauj ķermenim visefektīvāk veikt otrā līkuma svara pārneses fāzi 32.
Daži aspekti, piemēram, pozīcija startā, joprojām tiek pētīti 33.
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Iepriekšējie pētījumi ir vērsti uz ļoti specifiskiem aspektiem, atsaucoties uz
tehniskiem, nosacījuma, fizioloģiskiem, antropometriskiem aspektiem...,
bet, kādas zināšanas nepieciešamas BMX trenerim, lai nodrošinātu
kvalitatīvu BMX apmācību?
Saskaņā ar projekta BMX Training to Win mērķi, nākamā sadaļa ir vērsta
uz to, kā novērtēt treneru zināšanas, lai pareizi attīstītu BMX braucēju
sporta karjeru. 2.tabulā sniegts vispārīgs kopsavilkums.
2.tabula. Nepieciešamās BMX trenera zināšanas
Zināšanas

Neatbilstošas

F

Daļēji
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7.7
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31.3
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39.8
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9

2.2

9

2.2

41

9.9
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79.0

28

6.7

Mehānika

18

4.3

41

9.9

160

38.6

179

43.1

17

4.1

Pirmā
palīdzība

11

2.7

15

3.6

139

33.5

229

55.2

21

5.1

Uzturs

12

2.9

23

5.5

171

41.2

193

46.5

16

3.9

Psiholoģija

27

6.5

21

5.1

129

31.1

220

53.0

18

4.3

Vadība

58

14.0

66

15.9

153

36.9

123

29.6

15

3.6

Metodoloģija

34

8.2

33

8.0

91

21.9

231

55.7

21

5.1

Noteikumi

13

3.1

12

2.9

88

21.2

277

66.7

25

6.0

Respondentiem visnepazīstamākās vai vismazāk novērtētās jomas bija
biomehānika un trenēšanas teorija. Jomas, kas respondentiem šķita
vissvarīgākās treneru zināšanām, bija BMX tehnika (79,8% to uzskata par
ļoti aktuālu) un taktika (79%), kam mazākā mērā seko zināšanas par
noteikumi (66,7%). Sporta menedžments ir joma, kas tiek uzskatīta par
vismazāk nozīmīgu (29,9% uzskata, ka tā ir maz vai vispār nav būtiska).
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Dažādu zināšanu atbilstība aplūkota 9.attēlā.
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9. attēls. Zināšanu atbilstība

Skatoties pa kategorijām, treneri ir tie, kuri visaugstāk novērtēja zināšanu
apguves atbilstību visās jomās, sākot no 47,2%, uzskatot vadības
jēdzienu par ļoti svarīgu, līdz 91,7% novērtējot taktiku. 86,1% uzskata, ka
viņiem ļoti svarīga ir tehnika un veiktspējas apmācība, kā arī noteikumi.
Sportisti augstu vērtē tehnikas (82,9%) un taktikas zināšanas (82,2%) no
treneru puses.
Ģimenes, tāpat kā līdzjutēji, ir tās, kas vismazāk novērtē treneru
zināšanas par treniņu snieguma teoriju (62,7%), pirmās palīdzības
sniegšanu

(68,3%),

sporta

psiholoģiju

(51,6%)

un

metodoloģiju-

pedagoģiju (56,5%).
Salīdzinot vispārējos rezultātus ar tām trim valstīm, kuras sniedza
visvairāk atbilžu, mēs atklājām, ka Spānijā apmācības metodoloģija un
teorija ir visaugstāk novērtēta. Savukārt respondenti no Latvijas un
Slovākijas izcēla tehniku un taktiku (10.attēls).

25

Vadība

Treniņu teorija

Biomehānika

Metodoloģija

Mehānika

Fizioloģija

Psiholoģija

Anatomija

Tehnika

Uzturs

Noteikumi

Taktika

Pirmā palīdzība
0

10

20

30
Slovākija

40
Latvija

50
Spānija

60

70

80

90

Vidēji

10.attēls. Nepieciešamo zināšanu salīdzinājums Spānijā, Latvijā un Slovākijā
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4. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS
VAJADZĪBAS
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SPORTA INFRASTRUKTŪRAS VAJADZĪBAS

BMX trases struktūra un uzturēšana ir galvenie faktori, treniņiem
piemērotos apstākļos un snieguma uzlabošanai, kā arī pašu sportistu un
skatītāju drošībai. Tāpat sporta bāze var vai nevar piedāvāt braucējiem
un skatītājiem virkni pakalpojumu, kas būtiski uzlabo viņu apmierinātību.
Starptautiskā Riteņbraukšanas apvienība (UCI) 2017.gadā publicēja BMX
trases rokasgrāmatu43, kuras mērķis ir veicināt BMX sacīkšu attīstību. Tā
nosaka, ka bez lielajām trasēm, kas paredzētas starptautiskām
sacensībām, vienīgais ceļš BMX attīstībai valstī ir tautas sporta
popularizēšana, izveidojot klubus un trases, kur trenēties zemāka ranga
braucējiem. Tādā veidā tiktu izveidots lielāks dalībnieku apjoms, kas virzīs
uz rezultātu uzlabošanu, papildus popularizējot BMX kā sporta veidu
visiem.
Tāpēc

pirmajā

etapā

vajadzētu

izveidot

trases

iesācējiem

un,

paaugstinoties reģiona līmenim, attīstīt labākas trases ar izaicinājumiem,
kas šos sportistus sagatavo augstāka līmeņa sacensībām.
Šajā pašā rokasgrāmatā ir noteikti četri pamata etapi trases izbūvē:
vietas izvēle, kur tā tiks uzbūvēta, projektēšana, zemes sagatavošana
un visbeidzot būvniecība. Tā arī uzsver pakalpojumu nodrošināšanu
sacensību rīkošanai: autostāvvieta, administrācija, noliktava, pirmās
palīdzības punkts, ūdens padeve, tualetes un citas zonas visa veida
apmeklētājiem.
Kā norādīts vadlīnijās (8.lpp.), iesācēju "komplektā" varētu iekļaut:


Standarta trases struktūra ar 3 stūru izkārtojumu (tas ir, braucēji
katrā līkumā pagriežas par 180 grādiem).



Trasē ir viens starta kalns, kura augstums ir 3,5 metri, un minimālais
attālums no vārtiem līdz starta kalna apakšai ir vismaz 12 metri.
Tajā ietilpst piekļuves kāpnes un drošības margas gar starta kalnu.



Montāžas punkti pie starta vārtiem.



Starta kalns un trase veidota no saspiestas augsnes.



Starta kalnu un pagriezienus var segt ar augstas saķeres betonu
vai asfaltu.
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Trases izbūve ar starpslāni no 0/31,5 nemāla materiāliem un ar
0/4 kaļķakmens augsnes virskārtu, lai novērstu eroziju stipra
lietus laikā.



Konstrukcijā iekļauti drenāžas kanāli, lai novadītu ūdeni no
trases apkārtnes.



Trases kopējais garums 370 metri.



Ap trases malu iekļautas drošības zonas 2 metru platumā.

Superkrosa BMX trases, kas ir pieejamas tikai dažiem priviliģētajiem, ir
sporta objekts pieredzējušiem sportistiem ar astoņus metrus augstu starta
kalnu, starta vārtiem un garāku nospiedumu (apmēram 130 x 80 m). Šīs
trases ar palielinātu šķēršļu grūtības pakāpi ir lielāks izaicinājums BMX
braucējiem. Tās ir grūtāk izbraucamas un parasti ietver pro sekciju ar
prasīgākiem lēcieniem.
Austrālijas pētījums par sportu un aktīvo atpūtu, un ar tiem saistītām
traumām, kas tika veikts 2018.gadā44, parādīja, ka BMX ir trešais
traumatiskākais sporta veids, rēķinot uz vienu dalībnieku, uzreiz aiz
Austrālijas futbola un motosporta. 15 gadus veciem un vecākiem
sportistiem iespēja nonākt slimnīcā bija lielāka tiem, kuri guvuši traumas
motosportā, jāšanā vai BMX sportā.
Sportista riska faktors ir atkarīgs gan no viņa personības īpašībām,
spējām un prasmēm, gan no sporta objekta un tā stāvokļa, kā arī no riska
vadības. Šajā sadaļā ir parādīti aptaujas rezultāti par jautājumiem saistībā
ar sporta iespējām un riska uztveri BMX sportā.
Lai gan 30,6% treneru pilnībā piekrīt, ka BMX ir drošs sporta veids, tā uzskata
tikai 12,5% līdzjutēju, 9,3% ģimenes locekļu un 9,2% BMX braucēju. Sporta
menedžeri un sportisti patiesībā ir tie, kas šim apgalvojumam piekrīt
vismazāk.
Riska vadība ir viens no galvenajiem veikuma rādītājiem, jo 90,4% piekrīt vai
pilnībā piekrīt šim apgalvojumam (11.attēls). Attiecībā uz priekšstatu par BMX
kā riskantu sporta veidu 58,1% tam piekrīt un 18,1% piekrīt pilnībā. Uz
jautājumu, vai BMX ir drošs sporta veids, viedokļi dalās daudz vairāk (50,6%
par, 46% pret).
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11.attēls. BMX drošs/riskants sporta veids

Kamēr 30% treneru uzskata, ka BMX ir drošs sporta veids, tikai 10%
braucēju, viņu ģimeņu un līdzjutēju spriež tāpat. Saskaitot tos, kuri piekrīt
vai pilnībā piekrīt, mēs iegūstam priekšstatu par BMX sporta veida drošību
(12.attēls).
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12.attēls. BMX ir drošs sporta veids (sadalījums pēc respondentu grupām)
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Taču, jautāti, vai BMX ir riskants sporta veids, šim apzīmējumam pilnībā
piekrīt sporta menedžeri (33,3%), kam seko ģimenes locekļi (19,3%).
Pārējām kategorijām (sportisti, treneri, līdzjutēji) piekrīt tikai 15 līdz 16%
aptaujāto. Saskaitot tos, kuri pilnībā piekrīt un piekrīt, ka BMX ir riskants
sporta veids, procentuālais apjoms sasniedz gandrīz 75%.
Runājot par riska vadības atbilstību snieguma uzlabošanas kontekstā,
vislielākais atbalsts tiek gūts treneru un braucēju kategorijās (13.attēls).

Risku vadība BMX snieguma uzlabošanā
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13.attēls. Riska vadība snieguma izpildījuma kontekstā

Skatoties pēc dalībvalstīm, Spānijā visvairāk respondentu uzskata BMX
par drošu sporta veidu, taču tajā pašā laikā arī to respondentu, kas BMX
kvalificē kā riskantu sporta veidu un uzskata, ka riska vadība ir būtiska
sportiskā snieguma uzlabošanai, ir visvairāk. Citiem vārdiem sakot,
Spānijā to uztver kā kontrolējamu riska sporta veidu. (3.tabula).
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3.tabula.
Riska
apgalvojumiem).
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pilnīgu
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ir

svarīga

BMX sniegumā

Jautāti par elementiem, kas trasi padara drošu, visvairāk tika izcelts
līkumu izvietojums, platums un pirmais lēciens (14.attēls).
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Runājot par to, ko treneris var darīt, lai treniņi būtu droši vai drošāki,
aptaujas dalībnieki dod priekšroku prasībai sportistiem valkāt aizsargus
un iepazīt trasi pirms treniņa, kā arī marķēt bojātās vai bīstamās vietas
(15.attēls).
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15.attēls. Darbības, ko treneris var veikt droša treniņa nodrošināšanai

Viedokļi par to, kas nosaka labas kvalitātes trasi, ļoti atšķiras, taču
vislabāk novērtētie elementi ir amplitūda (F=69), trases dizains vai
izkārtojums (F=55), labs seguma stāvoklis (F=47), trase labi kopta (F=45),
veikti trases drošības pasākumi (F=44), gludi un gari lēcieni (F=40), labi
izveidoti līkumi (F=29), plūsma (F=28), un labi vārti/starts (F=22).

5. VIDES VAJADZĪBAS
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Sporta panākumi ir atkarīgi no dažādiem un mainīgiem faktoriem,
piemēram, ģenētikas45, intensīvas nodošanās darbībai (10 gadu vai 10
000 stundu noteikums)46, sportistam pieejamo resursu un līdzekļu
esamības, apmācītu treneru, strukturēta sabiedriska un privāta atbalsta.
Sportistu vide un viņu attīstības procesā iesaistīto cilvēku atbalsts
literatūrā ir atspoguļots kā galvenais faktors snieguma un integrālās
attīstības uzlabošanā. Īpaši izcelts ir sportista, trenera un vecāku veidotais
trīsstūris. Ārpus šī trīsstūra ir arī vienaudžu (kolēģu un draugu), kā arī
plašsaziņas līdzekļu atbilstošā loma jauniešu sportiskajā apņēmībā.
Vecāku atbalsts sportā ir nepieciešams ne tikai bērnībā; šajā pētījumā
“atbalstu” saprot kā darbību kopumu, kas vērsts uz ekonomisko, loģistikas
un emocionālo resursu atvieglošanu sportistiem, piemēram, aizvešanu uz
treniņiem un sacensībām, iegādājoties nepieciešamos materiālus,
atbalstot finansiāli, veicot reģistrāciju sporta pasākumiem, kā arī sniedzot
fundamentālu atbalstu motivācijas veicināšanā, grūto brīžu pārvarēšanā
un atbalstīšanā, kā arī bērnu prieka un gandarījuma veicināšanā 47,48.
Bērnībā tik nepieciešamais atbalsts, sportistiem kļūstot vecākiem un
autonomākiem, samazinās, tomēr dažādi pētījumi liecina, ka aktīvs
ģimenes atbalsts pusaudža gados ir ne tikai būtisks, lai uzlabotu
sniegumu šajā posmā, bet tas ietekmē arī sportistu virzību pieaugušā
vecumā, tas ir, ilgtermiņā49.
Tomēr šis atbalsts ne vienmēr ir pozitīvs, arvien biežāk radot pārmērīgu
spiedienu vecāku cerību vai apmācības procesa nepārzināšanas dēļ.
Dažreiz treneriem ir jāiesaistās problēmsituāciju risināšanā starp
vecākiem, radiniekiem un bērniem, citiem sportistiem, tiesnešiem vai
skatītājiem50-52.
Zemāk lasiet sportistu atbildes uz aptaujas jautājumiem par atbalstu, ko
viņi saņem no tuviniekiem.
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4.tabulā ir parādīts, cik svarīgs dalībniekiem ir ģimenes atbalsts (59,5%).
Izvēloties BMX sporta veidu, ne pārāk izteikti, taču dominē vecāku
sākotnējā atbalsta trūkums (11,8%).

4.tabula. Saņemtais atbalsts.
Pilnīgi
Nepiekrī- Piekrītu
tu
nepiekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Nav
atbildes

Ģimene ir būtisks atbalsts
braucējiem

0,5

2,4

36,9

59,5

0,7

Vecāki mēdz atbalstīt
savus bērnus, izvēloties
BMX sporta veidu

1,2

10,6

54,7

30,8

2,7

Vecāki BMX parasti
uzskata par riskantu

1,7

8,4

61,2

25,5

3,1

Ģimenes locekļi parasti ir
laipni un pieklājīgi,
iedrošinot savus bērnus
sacīkstēs

1,0

6,7

58,3

28,4

5,5

Treneriem parasti ir
laba komunikācija ar
ģimenēm

0,7

5,8

60,2

28,0

5,3

Attiecības starp
braucējiem, treneriem un
ģimenēm parasti ir
mierīgas un pozitīvas
Draugiem un kolēģiem ir
liela nozīme sportā

1,2

6,0

42,2

47,2

3,4

0,2

2,4

37,9

57,3

2,2
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Vecāku atbalstam lielāku nozīmi piešķir treneri un radinieki (75% pilnībā
piekrīt) nekā paši sportisti (39,5%).
40% aptaujāto radinieku uzskata, ka vecāki atbalsta savus bērnus,
izvēloties BMX sporta veidu, bet tikai 21,7% sportistu domā tāpat, kas
liecina par zināmu atšķirību viedokļos starp sportistiem un tuviniekiem
jautājumā par saņemto/piedāvāto atbalstu, izvēloties tādu sporta veidu kā
BMX.
Uzskats par sportisko meistarību un labu uzvedību ir diezgan pozitīvs.
40% ģimenes locekļu un treneru uzskata, ka vecāki parasti ir laipni un
pieklājīgi, iedrošinot savus bērnus sacensībās. Taču tikai 15% sportistu
domā tāpat, lai gan, pievienojot kategorijas "piekrītu" un "pilnībā piekrītu",
rezultāti ir mainās (16.attēls):

Laba vecāku uzvedība, atbalstot
100%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

0%
Braucēji

Treneri

Menedžeri
Piekrīt

Nepiekrīt

Ģimenes

Atbalstītāji

Citi

Nav atbildes

16.attēls. Vecāku uzvedība sacensību laikā

Jautāti par to, vai komunikācija starp treneriem un ģimenēm ir atbilstoša,
to apstiprina 40% treneru un ģimenes locekļu, kā arī ap 20% braucēju un
sporta vadītāju. Aplūkojot sportistu atbildes (attiecības starp sportistiem,
treneri un ģimenes locekļiem parasti ir mainīgas un pozitīvas), procenti
palielinās (17.attēls).
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Atšķirība starp trenera-ģimenes un braucēja-treneraģimenes pozitīvām attiecībām
40
33.4

35
30

29.2

28.9

25

21.4

20
15
10.5
10
5

2.7

0
Braucēji

Treneri

Menedžeri

Ģimenes

Atbalstītaji

Citi

17.attēls. Attiecības un komunikācija starp sportistiem, ģimeni un treneri

Runājot par vienaudžu (draugu un kolēģu) ietekmi uz sportošanu
(pieķeršanos), tam pilnībā piekrīt aptuveni 65% treneru, menedžeru un
ģimenes locekļu. Sportistu vidū šis atbalsts nokrītas līdz 52,6% un
līdzjutēju vidū līdz 33%.
Dalībvalstīs Spānijā ģimenes atbalsts ir augstāk novērtēts (82,1% pilnībā
piekrīt), un kopumā viņi savu mijiedarbību vērtē vispozitīvāk. Latvijā
vecāku uzvedība saziņā ar treneriem un savu bērnu uzmundrināšanā
vērtēta daudz zemāk (apgalvojumam pilnībā piekrīt tikai ap 11%).
18.attēlā parādīts salīdzinājums, kas ļauj analizēt starp vispārējo uztveri
(pilnīgi piekrītu) un trīs valstīm ar vairākām atbildēm.

38

Draugiem un kolēģiem ir svarīga loma sporta
nepārtrauktībā

Attiecības starp BMX braucējiem, treneriem un
ģimenēm parasti ir mierīgas un pozitīvas

Treneriem parasti ir laba komunikācija ar ģimenēm

Ģimenes locekļi parasti ir draudzīgi un pieklājīgi,
iedrošinot savus bērnus sacīkstēs

Sportistu vecāki bieži atbalsta savus bērnus, izvēloties
BMX sportu

Ģimene BMX braucējam ir ļoti svarīgs atbalsts

0
Slovākija

Latvija
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18.attēls. Salīdzinājums starp uztverto atbalstu katrā dalībvalstī
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5.tabulā ir aprakstīta sociālā atbalsta uztvere. Visaugstāk tiek vērtēta
mediju spēja veicināt sponsoru un atbalstītāju līdzdalību BMX sportā.
Projekta loma kluba vai pilsētas atpazīstamības nodrošināšanā netiek
vērtēta īpaši augstu.
5.tabula. Sociālais atbalsts un redzamība
Pilnīgi
nepiekrītu

Nepiekrītu

Piekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Nav
atbildes

BMX ir nepieciešams mediju
atbalsts, lai veicinātu stipendiju un
sponsoru atbalstu

0,7

5,8

47,2

43,6

2,7

BMX ir svarīga popularitāte
medijos, lai palielinātu
atpazīstamību

0,2

4,3

51,8

42,2

1,4

Sociālie tīkli ir galvenais kanāls,
kurā jaunieši var uzzināt par BMX

1,4

8,7

44,1

42,9

2,9

1,4

3,1

42,7

41,7

11,1

Šis projekts sniedz manam
klubam atpazīstamību

1,9

8,2

39,0

36,4

14,5

Šis projekts sniedz manai
pilsētai atpazīstamību (zīmols)

1,9

9,4

40,5

32,3

15,9

Šis projekts sniedz manam
sporta veidam atpazīstamību
un atbalstu

Atbalsta atspoguļojums katrā dalībvalstī un tā salīdzinājums ar kopējo izlasi
(vispārīgi) atspoguļots 19.attēlā.
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19.attēls. Sociālais atbalsts attiecībā uz dalībvalsti

Šis projekts
sniedz manai
pilsētai
atpazīstamību
(zīmola izveide)

6. SECINĀJUMI

42

6. SECINĀJUMI

1.- BMX sporta veids ir īpaši pievilcīgs bērniem un jauniešiem, jo tas
apvieno lēcienu un prasmju izpildījumu, tehniku, stratēģiju un ātrumu.
Neskatoties uz sarežģītību, braucēji salīdzinoši ātri apgūst BMX, ja tie
trenējas regulāri, kas ir motivējošs faktors iesācējiem. Projekta BMX
"Training to Win" (finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Sports
programma, atsauces numurs 622085- EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP)
mērķis ir analizēt šo modalitāti no daudznozaru viedokļa, lai izstrādātu
īpašu apmācības kursu, kas ļaus sporta treneriem un menedžeriem
izmantot visu sporta, izglītības un vērtību potenciālu, ko šis sporta veids
var piedāvāt saviem sportistiem.
2.- Ņemot vērā 2020.un 2021.gada sezonas sporta rezultātus, valstis, kas
piedalās šajā projektā, neietilpst ne Pasaules, ne Eiropas topā, lai gan
sieviešu kategorijā izceļas Spānija, bet meitenēm vecumā no 13 līdz 16
gadiem – Latvija. Portugāle ir krietni uzlabojusi savu līmeni, īpaši kopš
Olimpiskās trases atklāšanas Anadijā 2019.gadā. Itālijā, neizceļoties ar
tehniskajiem sporta veidiem, ir augsts līmenis, kurā ir finālisti visās
lielākajās sacensībās, savukārt Slovākija spēj izcelties 15 -16 gadu
vecuma grupā un starp Junioru braucējiem ar saviem finālistiem. Malta
atpaliek no konsorcija partneriem, jo viņi ir iesākuma stadijā BMX sportā
(kurā ir lielāks Freestyle modalitātes praktizētāju skaits). Projekts kalpos
kā stimuls šī sporta veida attīstībai Maltas salā.
3.- Pētījumiem, izmantojot viedokļu anketu, ir vairākas priekšrocības (viegli,
zemas izmaksas un iespēja sasniegt lielākas izlases), bet mīnuss ir tas, ka,
mērot uztveri, tā ir subjektīva un, lai arī vērtīga, tomēr jāpapildina ar cita veida
datiem. Šis pētījums tika veikts, izmantojot tiešsaistes aptauju, kas paredzēta
BMX kopienai, tas ir, braucējiem, treneriem, ģimenes locekļiem, klubu un
federāciju darbiniekiem un citiem. Lai gan atbilžu skaits nav bijis pārmērīgi
liels (vismaz 100 atbilžu skaits katrai iesaistītajai valstij būtu bijis ideāls),
galīgais paraugs ir pietiekams, lai varētu apsvērt šo diagnostisko pētījumu ar
noteiktu BMX kopienas reprezentativitāti kā mazākuma modalitāti. Šajā
gadījumā tas šķiet ļoti noderīgs instruments, lai uzzinātu BMX kopienas
viedokli un uztveri par dažādām tēmām un tādējādi varētu labāk definēt testa
veidu, kas piemērojams šī projekta otrajā posmā.
4.- Aptaujā pārsvarā piedalījās sportisti un viņu radinieki, kas izskaidro
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vīriešu dzimuma pārsvaru (gan sportistu, gan BMX treneru vidū
sievietes ir mazākumā) un biežāk sastopamās vecuma grupas. Tomēr
jāatzīmē, ka gan braucēju kategorijā, gan īpaši treneru un menedžeru
kategorijā BMX ir sporta veids, kurā pārsvarā piedalās vīrieši, un šī
dzimumu nevienlīdzība ir būtisks aspekts, ko risināt šajā projektā.
5.- Ņemot vērā Eiropas ģimeņu vidējos izdevumus sporta inventāra
iegādei, BMX kā sporta veids izmaksu ziņā ir virs vidējā līmeņa (tikai
ekipējumā), lai gan acīmredzot jāņem vērā sportista līmenis, jo izmaksas
iesācējiem nav tādas pašas kā augstas veiktspējas un/vai atpūtas sporta
BMX braucējiem salīdzinājumā ar sacensībām. Šī pētījuma dalībniekiem
BMX sporta veids ir vērtējams kā vidēji dārgs salīdzinājumā ar citiem
sporta veidiem, jo tam ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums vismaz
velosipēda, aizsargķiveres, cimdu un aizsargu iegādei. Šo materiālu var
iegādāties par mazāk nekā 1000 eiro, bet tas attīstās uz augstākām
izmaksām, jo vēlas uzlabot. Tam pieskaita sacensību, treniņu, braucienu,
remontdarbu un uzlabojumu un citas izmaksas, kas sastāda aptuveni
2000 eiro sezonā.
6.- Ja citos sporta veidos ir viegli atrast zinātniskus rakstus, kas analizē
modalitāti no dažādiem skatu punktiem (sporta zinātne, medicīna,
sociālās zinātnes, psiholoģija utt.), tad līdz šim ļoti maz zinātnieku ir
pētījuši BMX sporta veidu, kas nozīmē, ka daudzos gadījumos nav
uzskaites par to, kāpēc sportisti ir vai nav pilnveidojušies, savukārt
treneriem pielietojot empīriskās metodes vai atveidojot savu priekšgājēju
treniņu veidu daudzos gadījumos tas ir jāuzmin nevis jābalstās uz
pierādījumiem. Visvairāk zināšanas pareizi trenēt / trenēties ir
nepieciešamas treneriem, kam seko BMX braucēji. Ģimenes locekļi un
līdzjutēji vai draugi vismazāk novērtē nepieciešamību pēc zināšanām.
Treniņu specifika dažādos līmeņos skar trīs grupas: trenerus, sportistus
un ģimenes locekļus, jo katrs no tiem ir būtiska sportista attīstības
sastāvdaļa.
7.- Pēc respondentu domām svarīgākās zināšanu jomas, ko BMX trenerim
būtu jākontrolē, ir pirmā palīdzība, uzturs, tehnika, taktika un noteikumi,
atkarībā no dalībvalsts un atbildētāja lomas.
8.- BMX kā riska sporta veidam treniņos ir būtisks gan izpildījums, gan
uzraudzība. Atbilstoši iepriekšējiem apgalvojumiem un daļēji arī tāpēc, ka
treneri, vairāk novērtē zināšanas, ir pieredzējušāki un ar lielāku kontroles
uztveri, tieši treneri BMX vairāk uzskata par drošu sporta veidu. Savukārt
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ģimenes locekļiem ir pretējs viedoklis. Vērā ņemams ir pašu BMX
braucēju viedoklis par šo apgalvojumu, jo tikai 9% uzskata savu sporta
veidu par drošu. Ir nepieciešama turpmāka izpēte, lai izprastu riska
uztveres un vadības aspektus kā fundamentālus elementus ne tikai
snieguma uzlabošanai, bet arī aktivitātes baudīšanai laika gaitā un viņu
veselības saglabāšanai.
9.- Vēlamie drošas trases elementi ir līkumu kontūra, platums, plūstoši
pirmie lēcieni un, mazākā mērā, attālums starp lēcieniem, gara pirmā
taisne vai gari lēcieni ar gariem kritieniem.
10.- Attiecībā uz to, ko treneri var darīt, lai garantētu vai uzlabotu drošību,
ir trases iepazīšanas uzdevumi, noteikums braucējiem valkāt aizsargus,
pareizi organizēt braucējus trasē vai iezīmēt bīstamas vietas.
11.- Kopsavilkumā ģimenes atbalsts tiek uzskatīts par fundamentālu
braucēju attīstības elementu (arī tad, ja viņi sākumā īpaši nepiekrīt sporta
veida izvēlei), un tiek uzskatīts, ka komunikācija un attiecības starp
treneriem un ģimenēm ir adekvātas. Tomēr vecāku un radinieku uzvedība
var kļūt par negatīvu elementu, ja viņu spiediens ir pārmērīgs vai viņu
uzvedība kavē bērnu attīstību vai progresu. Tomēr saskaņā ar rezultātiem
viņu uzvedība kopumā ir atbilstoša. Vienaudžu ietekme gan treneriem,
gan ģimenes locekļiem un mazākā mērā sportistiem šķiet būtisks
elements sporta treniņu procesā.
Atšķirības, kas šajā ziņā parādās starp dalībvalstīm (ģimenes atbalsts), ir
jāizpēta padziļināti, lai novērtētu, vai tās nav saistītas ar kultūras faktoriem
vai to cilvēku īpašībām, kuri ir atbildējuši uz šīs anketas jautājumiem.
12.- Novērtējums par mediju un sociālo tīklu lomu BMX sporta veida un
braucēju sacensību popularizēšanā nav īpaši augsts. Izglītošana šajā
ziņā būtu liela vērtība, lai labāk pārvaldītu sportistiem, klubiem un
federācijām pieejamos resursus.
13.- Tādā pašā veidā šī pētījuma dalībnieki ļoti zemā līmenī uztver
projekta BMX Training to Win potenciālu, lai popularizētu sporta veidu un
radītu atpazīstamību iesaistītajās organizācijās vai veidotu zīmolu.
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Autori
Celia Marcena
Celia Marcena ir ieguvusi doktora grādu psiholoģijā un socioloģijā (Saragosas universitātē, 2014.gadā) un
Maģistra grādu sporta vadībā. Viņas disertācijā tika aplūkoti psihosociālie mainīgie, kas saistīti ar sporta
sniegumu Nacionālajā augstas veiktspējas centrā Meksikā. C.Marcena ir absolvējusi politikas zinātnes un
socioloģiju, kā arī fizkultūru sākumskolas pedagoģijā, un viņa ir profesionāli saistīta ar sportu vairāk nekā 30
gadus.
No 2003.līdz 2010.gadam viņa strādāja dažādās Meksikas valsts iestādēs saistībā ar sporta talantu attīstību,
kā arī bija Nuevo Leon State (Meksika) daudznozaru komandas koordinatore, kuras pārziņā bija metodoloģija,
sporta medicīna un rehabilitācija, uzturs un psiholoģija. Pēdējos 12 gadus C.Marcena ir bijusi lektore, vispirms
UNIR universitātē un kopš 2012.gada Svētā Hores universitātē, kur pasniedz sporta zinātnes un zīdaiņu un
pamatizglītības programmās.
ValorA pētniecības grupā viņa 2015.gadā koordinēja Saragosas pilsētas sporta līdzdalības aptauju, kā projektu
vadītāja vadījusi četrus Eiropas projektus: "GEO-LUDENS", "Fan-Out", "A-TWIN" un BMX "Training to Win"
(kopā ar Rafaelu Izquierdo no BMX skolas Saragosā). Visi minētie projekti ir realizēti Era smus+ Sports
programmas ietvaros. C.Marcena ir arī galvenā pētniece Erasmus+ KA2 programmas projektos "KIDS IN
ACTION" (tulk. Bērni darbībā) un Mobile Program for Youth Learners (tulk. Mobilā programma jauniešiem) .
Viņas pētījumi koncentrējas uz sporta un veselības socioloģijas, dzimumu līdztiesības un valsts politikas jomām
sportā.

Irela Arbonesa
Irela Arbonesa ir ieguvusi doktora grādu veselības zinātnēs Svētā Horhes universitātē (2018.gadā), un viņa ir
absolvējusi sporta zinātnes. I.Arbonesa ir ieguvusi maģistra grādu fiziskajās aktivitātēs un veselībā Barselonas
Universitātē (2014.gadā) un medicīnas zinātņu maģistra grādu fiziskajās aktivitātēs: fizisko vingrinājumu
recepte veselībai Leidas universitātē (2009.gadā). Viņas pētījums ir vērsts uz neinstitucionalizētas sporta
prakses aprakstu Saragosas pilsētas parkos un elementārajos sporta objektos, novērtējot uztverto dzīves
kvalitāti, kas saistīta ar cilvēkiem, kuri nodarbojas ar sporta veidiem šādā tendences modelī vai jaunos
modeļos. Viņa ir pētniece ValorA grupā Svētā Horhes universitātē, kur viņa ir bijusi lektore no 2012.līdz
2021.gadam, pasniedzot sporta zinātņu un zīdaiņu un pamatizglītības programmās, kā arī koordinējot fiziskās
audzināšanas nodaļas vidusskolas, profesionālās izglītības un augstākās izglītības kontekstos.
ValorA grupas ietvaros viņa kā pētniece piedalījās Eiropas projektos Erasmus+ Sports programmā "GEO -LUDENS",
"Fan-Out", "A-TWIN", "KIDS IN ACTION" un BMX "Training to Win".

Huans Rabals
Huans Rabals ir ieguvis doktora grādu veselības zinātnēs (Svētā Horhes universitātē, 2021.gadā). Viņa
promocijas darbs bija vērsts uz ražošanas uzņēmumu darbinieku arodveselību, un tā mērķis bija mazināt
muskuļu un skeleta sistēmas traucējumus. Huans ir ieguvis Sporta zinātnes grādu (Saragosas universitātē,
2014.gadā) un kopš 2014.gada strādājis par fitnesa treneri dažādos sporta veidos .
Viņš strādā par pasniedzēju Svētā Horhes universitātē Sporta zinātnes katedrā kopš 2020.gada un pieder
ValorA pētniecības grupai. Pētījums, kurā viņš piedalās, koncentrējas uz arodveselību vai sporta sniegumu.
H.Rabals ValorA pētniecības grupas sastāvā piedalījies Aragonas pašvaldības finansētajā projektā “WorkFIT”
un Eiropas projektā Erasmus+ Sports programmā “B MX Traning to Win”.

BMX PROJEKTA
TRAINING TO WIN
PARTNERĪBA
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PROJEKTA KOORDINATORS
BMX Skola Saragosa (Spānija)
BMX skola Saragosa ir tautas sporta klubs Saragosā (Spānija). Kluba misija ir tuvināt
BMX visiem braucējiem, ar mērķi sacensties vai vienkārši trenēties, un īpaši visu vecumu
bērniem. Kluba redzējumu vislabāk izsaka Alberta Einšteina citāts: “Dzīve ir kā
braukšana ar velosipēdu. Lai saglabātu līdzsvaru, jāturpina kustēties."
Viņu kā sporta kluba vērtības ir pūles, sadraudzība, sportiskums un jautrība. Klubā ir arī
augstas veiktspējas nodaļa, bērnu skolas nodaļa un nodaļa “Sports visiem”.
Klubs nodibināts 2017.gadā. Tā prezidents Rafaels Izquierdo Tello ir BMX nacionālais
čempions un joprojām aktīvs BMX sportists.
Klubs sadarbojas ar trim citiem klubiem dažādās Aragonas (Spānija) pašvaldībās (Ricla BMX Valdejalón, Utebo-Adrenalina Bikes un Calamocha- Club BMX Calamocha),
izveidojot BMX skolu, kurā bērni, jaunieši un pieaugušie var trenēties četrās dažādās
trasēs ar dažādu klašu sāncenšiem, palielinot BMX kopienas sajūtu starp visu vecumu
braucējiem. Klubā kopumā ir 150 BMX braucēji.
Klubs piedāvā papildu aktivitātes:
●
●
●
●
●

BMX nodarbības konkrētai populācijai.
Izglītojošas sarunas pamatskolā un vidusskolā par riteņbraukšanu, ceļu satiksmes
drošību un jauniešu līderību.
Velo tehnika pieaugušajiem.
BMX pasākumu organizēšana.
Brīvdienu nometnes bērniem.

Viņi sadarbojas ar pilsētu domēm, iekļaujot BMX dažādos kultūras un sporta
pasākumos.
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Labākie sportistu sasniegumi:







Horhe Gils: Eiropas čempions (Orleāna 2012.gadā Kruīzeri 40+) un 5.vieta Pasaules
čempionātā (Baku, 2018.gadā, Kruīzeri 45+ vīriešiem).
Rafaels Izquierdo: 5.vieta Pasaules čempionātā (Zoldera 2019.gads, Kruīzeri 25-29
vīrieši) un Eiropas kausa čempions (Anadija 2021.gads, 25+ vīriešiem).
Adriana Domíngueza: 5 reizes Spānijas valsts čempione, 9.vieta Pasaules čempionātā
(Baku 2018.gadā, vecuma grupā jaunietes 15), 15.vieta Pasaules čempionātā
(Papendāle 2021.gads, starp sievietēm juniorēm).
Lara Palacio: četrkārtēja Spānijas čempione.
Fabiola Contamina: 6.vieta Eiropas kausā (Andija 2021.gads, vecuma grupā jaunietes
15-16), Spānijas valsts čempione.

Svētā Horhes universitātes nodibinājums (Spānija)
Svētā Horhes universitātes nodibinājums (Spānija) (turpmāk – FUSJ) ir bezpeļņas
organizācija, kas nodarbojas ar apmācību un pētniecību. Tā misija ir kalpot sabiedrībai,
radot un nododot zināšanas un sniedzot ieguldījumu godprātības un labu profesionāļu
attīstīšanā.
Svētā Horhes universitātes mācīšanas un mācīšanās modelis balstās uz noteiktiem
sešiem elementiem:
 Personas integrālā izglītība, kas iekļauta katrā mācību (personīgās un
profesionālās kompetences) programmā.




Kalpošanas kultūras veicināšana pret apkārtējiem cilvēkiem, integrējot to mācību
programmā un veicinot brīvprātīgo darbu ar universitātes kopienu.
Studentu personalizēta uzmanība caur mācībspēku apņemšanos sasniegt
pozitīvus rezultātus mācību rīcības plāna piemērošanā.
Inovāciju mācīšana un jaunu tehnoloģiju integrācija, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu
studentu mācību pieredzi.



Studiju programmu internacionalizācija ar mērķi sagatavot studentus arvien
starptautiskākam un globālākam darba tirgum.



Saiknes ar rūpniecības un biznesa aprindām, veicinot viesprofesionāļu līdzdalību
mācību pasākumos un reālu bakalaura un maģistra grādu diplomdarbu izstrādi
sadarbībā ar uzņēmumiem un iestādēm.

Universitāte piedāvā dažādus zināšanu līmeņus - bakalaura, maģistra un doktora
grādus):





Veselības zinātņu fakultāte (bioinformātika, biomedicīna, medmāsas, farmācija,
fizioterapija, psiholoģija un sporta zinātnes).
Komunikācijas un sociālo zinātņu fakultāte (žurnālistika, reklāma un sabiedriskās
attiecības, tulkošana un starpkultūru komunikācija, filmogrāfija, TV un digitālā
komunikācija, mārketings, zīdaiņu un pamatizglītība, tiesību zinātne un
pārvaldības un vadības skola: administrācija un uzņēmējdarbības vadība).
Arhitektūras un tehnoloģiju skola (datorzinātnes, datortehnika un videospēļu
dizains un izstrāde, dizains un radošās tehnoloģijas, vides un enerģētikas
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inženieru un arhitektūras skola).
Turklāt ir divi integrēti pētniecības institūti:



Mūsdienu valodas institūts
Humānisma un sabiedrības institūts

Universitātē ir vairāk nekā 2500 studentu, un cilvēkresursi ir aptuveni 150 cilvēku
tehniskos un administratīvos amatos, vairāk nekā 350 pasniedzēju un pētnieku, kas vada
bakalaura, maģistra, doktora grādu programmas, vasaras kursus utt .
FUSJ ir ieguvis ISO 9001, ISO 14001 un EMAS sertifikātus.

ValorA pētniecības grupa
Šīs pētnieku grupas mērķis ir izstrādāt, apstiprināt un/vai pielietot instrumentus un darba
metodoloģijas, kas noved pie produktu izstrādes, lai uzlabotu fizisko, psiholoģisko un
sociālo veselību un veiktspēju konkrētās kustībās, piemēram, tādās, kas saistītas ar
darbu vai sporta aktivitātēm.
Pētniecības virzieni:
1. Kustību novērtējums
Grupas ietvaros ir biomehāniskās analīzes eksperti gan no veiktspējas, gan klīniskā
viedokļa. Kustību kinemātiskie pētījumi tiek veikti gan mūsu laboratorijā, gan reālās
situācijās, izmantojot portatīvo tehnoloģiju. Tiek analizēti arī dažādi fizioloģiskie mainīgie
lielumi, kas saistīti ar muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem. Tiek īstenotas arī
globālas intervences programmas, kas novērš šos traucējumus un var pat uzlabot
analizēto cilvēku dzīves kvalitāti. Pētījumi, kas tiek veikti, ir izstrādāti klīni skajā jomā un
darba vidē un sportā. Tie ietver iešanas un skriešanas analīzi, izmantojot telpisko un
laika parametru reģistrēšanas sistēmas, ātrgaitas attēlveidošanu un plantāra spiediena
izpēti. Ergonomikas jomā kustības tiek analizētas reālās darba situā cijās, izmantojot
akselerometrus un portatīvo elektromiogrāfiju, atklājot kaitīgas pozas un piedāvājot
vingrinājumus, kas kompensē diskomfortu, kas rodas šo žestu nepareizas izpildes un/vai
atkārtošanas dēļ.
2. Sociālie pētījumi par veselību un sportu
Šī virziena ietvaros tiek vērtētas attiecības starp indivīdu un apkārtējo vidi, lai piedāvātu
uzlabošanas stratēģijas un sniegtu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Starp šī virziena
pētījumu tēmām ir konkrētu populāciju izpēte-diagnostika veselības vai sporta jomā, ar
fiziskajām aktivitātēm saistīto dzīves paradumu aptaujas, dzīves kvalitātes uztveres
izpēte konkrētās populācijās, pētījumi veselības jomā. izglītība, sociālās intervences
programmu novērtējums vai nevienlīdzības izpēte un diagnostika saistībā ar spo rtu un
veselību: struktūra, reprodukcija un sociālās pārmaiņas .
ValorA pētniecības grupa (Svētā Horhes universitāte) ir piedalījusies sekojošos
Eiropas projektos:


GEO-LUDENS:

Tehnoloģisku

instrumentu

izveide,

lai

veicinātu

Eiropas
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tradicionālo sportu un spēles paaudžu un iekļaušanas perspektīvā (Ref. Projekts:
579689- EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP). Loma: Koordinators.
FAN-OUT: Brīvdabas sports kā universāla mācību valoda (Ref. Projekts: 590411EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Loma: Koordinators.
A-TWIN: Aktīva sadarbība fizisko aktivitāšu veicināšanai lauku apvidos (Ref.
Projekts: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Loma: Koordinators.
KIDS IN ACTION: Bērni darbībā (Ref. Projekts: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP).
Loma: Partneris.
BMX: Trenēties, lai uzvarētu (Ref. Projekts: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP).
Loma: Atbalsta koordinators (sadarbībā ar BMX Skolu Saragosa).

PARTNERI
Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome”
LSIIDP (Latvija)
LSIIDP ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno visas Latvijas sporta skolas, ko
finansē pašvaldības un valsts. LSIIDP apvieno 84 sporta skolas, vairāk nekā 1600
trenerus un vairāk nekā 38000 sportistus vecumā no 5 līdz 25 gadiem. LSIIDP valdes
sastāvā ir 15 valdes locekļi, kas ir: 1 priekšsēdētājs, 2 priekšsēdētāja vietnieki un 12
locekļi, kā arī 1 revidents.
Biedrības mērķis, uzdevumi un tiesības ir:
▪

Biedrības mērķis un uzdevumi ir:
1. Koordinēt un vadīt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanu valstī.
2. Risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas sporta skolu, sporta klubu
rīcību, pārstāvēt to intereses valsts iestādēs un citās organizācijās.
3. Virzīt jaunatnes sporta attīstību un pilnveidot sporta sistēmu Latvijā.
4. Popularizēt jaunatnes sportu valstī.
5. Virzīt sporta attīstību Latvijā, sporta programmu īstenošanu, mācību
procesa un metodiskā darba nepārtrauktību sporta iestādēs.
6. Veicināt sabiedriskā labuma aktivitātes, kas vērstas uz sporta
atbalstīšanu.

▪

▪

Biedrībai ir tiesības pārstāvēt sporta skolas, tajā skaitā sporta klubus,
sabiedriskās un starptautiskās institūcijās, lai veiktu jebkādas ar likumu
atļautas darbības Biedrības uzdevumu īstenošanai.
Biedrība:
o Nosaka un kontrolē savas kompetences jautājumus, kas saistīti ar
jaunatnes sporta attīstību, sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un
citās valstīs.
o Pastāvīgi nosaka rīcības virzienus, veic tā plānošanu un organizēšanu,
ienākumu sadali, atver kontus bankās, kārto grāmatvedības uzskaiti un
lietvedību likumā noteiktajā kārtībā.
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LSIIDP koordinēja projektu “Bērnu un jauniešu iesaistīšana sporta skolās ar īpašu
uzsvaru uz sociāli nelabvēlīgām, maznodrošinātām un mazākumtautību ģimenēm no
lauku rajoniem, vienlaikus izglītojot savas ģimenes” (Erasmus+ Sports, Ref.Projekts
2017- 2869 / 001 – 001 no 16.11.2017.). LSIIDP ir Izglītības un zinātnes ministrijas –
Sporta departamenta sociālais partneris. LSIIDP regulāri piedalās ministrijas darba
grupās likumu izstrādē (piemēram, Sporta likums, kā arī MK noteikumi u.c.) un darbojas
kopš 1995.gada. LSIIDP pārstāv visas sporta skolu un sporta klubu vajadzības valdības
līmenī – piemēram, LOK (Latvijas Olimpiskā komiteja), LOV (Latvijas Olimpiskā vienība),
Latvijas Nacionālā sporta padome (LNSP), LR Saeimas apakškomisija, Pašvaldību
savienība.

CEIPES – Starptautisks izglītības un attīstības veicināšanas centrs (Itālija)
CEIPES ir starptautiska bezpeļņas asociācija, kas dibināta Palermo 2007.gadā ar
filiālēm 8 citās Eiropas valstīs.
Izglītība un attīstība ir CEIPES pamatvērtības, lai panāktu mieru un cieņu visiem
cilvēkiem. Katram indivīdam un kopienai ir iespēja īstenot savas tiesības. CEIPES
darbojas kā kopienas aktivizēšanas veicinātājs, izmantojot izglītojošu pieeju, lai radītu
un pārveidotu enerģiju un resursus. Šis process ir nepieciešams gan ind ividuālajai, gan
sociālajai attīstībai.
CEIPES misija ir veicināt un atbalstīt vietējo kopienu ilgtspējīgu attīstību un indivīdu
iespēju palielināšanu, izmantojot izglītību un apmācību, cilvēktiesības, sporta aktivitātes
un starptautisku sadarbību.
CEIPES iedvesmas avots ir cilvēktiesību un demokrātijas principi, vienlīdzīgas
iespējas, cieņa pret vidi, un tas veicina tādas vērtības kā dažādība un sociālā
iekļaušana, miers un nevardarbība, aktīva līdzdalība, sadarbība, starpkultūra un
solidaritāte.
CEIPES

sadarbojas

Eiropas

un

starptautiskā

līmenī

ar

vairāk

nekā

150

partnerorganizācijām. Vietējā līmenī CEIPES darbojas Sicīlijā, cieši sadarbojoties ar
vairāk nekā 40 organizācijām reģionā, piemēram, valsts un privātām iestādēm, izglītības
iestādēm un pētniecības centriem, vietējām valsts iestādēm un organizācijām no sociālā,
vides un sporta sektora.
CEIPES galvenā darbība ir izglītojošas, starpkultūru un sporta aktivitātes vietējā līmenī
un sadarbībā ar organizācijām Eiropā un starptautiskā līmenī, izpratnes vei došanas
pasākumi, semināri un konferences, spēju veidošanas un prasmju pilnveidošanas
pasākumi (mācību un apmācības kursi, darbnīcas) jauniešiem, pētniecība un inovācijas,
kā arī labas prakses apmaiņa.
CEIPES nozares:



Izglītības un apmācības nozare (ET).
Sadarbības, inovāciju un pētniecības nozare (CIR).
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Iekļaušana caur Veselības uzlabošanas fizisko aktivitāšu nozari (I-HEPA). CEIPES
I-HEPA nodaļa strādā auglīgā un ciešā sadarbībā ar Palermo Universitātes Sporta
un Fitnesa zinātņu pētniecības nodaļu un Palermo Universitātes sporta centru.

Sporta un Fitnesa zinātņu pētniecības nodaļa, SPPF – Palermo Universitāte
Universitātes studiju programma nodrošina studentiem daudznozaru mācību ceļu teorētisko un praktisko – ar mērķi apmācīt profesionāļus ar stabilu pieredzi sporta un
fizisko aktivitāšu jomā dažādās nozarēs:
 Tehniskie sporta veidi: dažādu sporta veidu treniņu un mācību teorija un





metodika.
Profilakse un adaptētā fiziskā audzināšana: teorija, tehnika un mācība par
fiziskām aktivitātēm, kas paredzētas visu vecumu cilvēkiem un par profilaktiskām
un kompensējošām fiziskajām aktivitātēm, kuru mērķis ir uzturēt labāku fizisko
efektivitāti un piemērotāku dzīvesveidu.
Vadība: sporta aktivitāšu telpu organizēšana un vadīšana, kā arī pasākumu
organizēšana sporta un fizisko aktivitāšu jomā.
Izglītība: psiholoģiskās un pedagoģiskās prasmes, kas vērstas uz motoriku un
fizisko iemaņu attīstību, kas ir vērstas uz pedagogu apmācību fiziskām un sporta
aktivitātēm.

CUS — Palermo Universitātes sporta centrs: viens no lielākajiem Vidusjūras reģiona
sporta kompleksiem, kas atrodas Palermo (Sicīlijā), Itālijā.
1947.gadā dibinātajai CUS Palermo ir garš un jēgpilns stāsts, kas pilns ar sportiskām
aktivitātēm, rekordiem, panākumiem, notikumiem, kas notikuši gadu gaitā .
Stabila un uzticama organizatoriskā struktūra, kas gadu gaitā ir augusi. Tai vienmēr ir
bijusi vadošā loma sporta izplatībā un praksē gan universitātē, gan Palermo pilsētā .
Galvenās popularizētās sporta aktivitātes ir: vieglatlētika (start-up centrs), volejbols,
basketbols, ūdenspolo, peldēšana, handbols, futbols, futzāls, jūras burāšana, teniss .
Kopīga vieta kopīgiem mērķiem:
CEIPES I-HEPA nozare īsteno savas aktivitātes kopā ar saviem prestižajiem
vietējiem partneriem, lai sasniegtu savus mērķus sporta jomā Eiropas līmenī:
-

Uzturēt un attīstīt indivīdu biopsihosociālo veselību.
Apzināt un popularizēt sportu kā izglītojošu un attīstošu līdzekli visiem cilvēkiem
jebkurā vecumā, lai veicinātu individuālo un kolektīvo izaugsmi.

-

Ar piedalīšanos sportā veicināt tādus pamatprincipus un vērtības kā dzimumu
līdztiesība, nevardarbība un sociālā iekļaušana, kā arī izmantot sportu kā līdzekli
visu veidu diskriminācijas novēršanai un samazināšanai, kā arī līdzekli kopienas
attīstībai, veicinot sociālo integrāciju un vienlīdzīgas iespējas.
Popularizēt sportu kā līdzekli sociāli ekonomisko un kultūras barjeru

-

pārvarēšanai, starpkultūru dialoga veicināšanai, savstarpējas sapratnes un
cieņas veicināšanai starp indivīdiem un grupām no dažādām kultūrām, vairojot
starpkultūru, daloties vērtībās, tradīcijās un dažādos dzīves veidos .
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-

Popularizēt sportu neformālās izglītības kontekstā kā būtisku instrumentu
jauniešu un pieaugušo izglītībā, un kā papildinājumu formālai izglītībai.

-

Stiprināt sadarbību starp dalībniekiem un ieinteresētajām personām izglītības,
kultūras, cilvēktiesību un sporta jomās, lai īstenotu novatorisku starptautisku
sadarbību, kuras pamatā ir starpkultūru savstarpējā sadarbība, solidaritāte, miers
un nevardarbība, aktīva pilsonība un ilgtspēja.

-

Pilnveidot metodoloģijas un izstrādāt inovatīvas stratēģijas un instrumentus
sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai, izmantojot starptautisku sadarbību,
pētījumus un pētniecību.

-

Atbalstīt sportistu duālo karjeru, iekļaujot viņus kvalitatīvās izglītības
programmās, ļaujot apgūt pamatiemaņas turpmākajām darba gaitām sporta
karjeras beigās.

-

Veicināt godīgu spēli, atbalstīt cīņu pret dopingu un novērst spēļu rezultātu
sarunāšanu.

-

Veicināt mieru, nevardarbību un cilvēktiesības kā vienīgo veidu, kā virzīties uz
taisnīguma un solidaritātes pasauli, kurā visi cilvēki izmanto savas pamattiesības.

Slovākijas Riteņbraukšanas federācija (Slovākija)
Slovākijas Riteņbraukšanas federācija jeb SZC (slovāku valodā: Slovenský Zväz Cyklistiky)
ir valsts velosacīkšu pārvaldes institūcija Slovākijā. Slovākijas Riteņbraukšanas federācija
nodrošina fiziskās aktivitātes visiem, kā arī amatieru un profesionālo riteņbraukšanu.
2017.gadā federācijā bija 174 reģistrēti klubi un 2204 biedri. Klubu treneri palīdz federācijai
attīstīt riteņbraukšanu un palīdz jaunajiem talantiem kļūt par labākajiem braucējiem .
Riteņbraukšanas klubi sadarbojas ar pašvaldībām un pilsētu un novadu apvienībām,
lai reģionālā līmenī nodrošinātu efektīvu palīdzību pasākuma vai aktivitāšu
nodrošināšanai. Klubi ir Slovākijas Olimpiskās komitejas locekļi. Tos daļēji finansē
no valsts budžeta, daļēji sponsori.
Slovākijas Riteņbraukšanas federācija organizē sacīkstes jauniešiem ar nosaukumu
Young Tour of Peter Sagan un sacīkstes UCI un UEC līmenī. Slovākijas
Riteņbraukšanas federācija 2015.gada maijā organizēja UEC kongresu, kurā piedalījās
delegāti no 43 Eiropas valstīm, tostarp no Eiropas Savienības riteņbraukšanas
federācijām.
2016.-2017.gadā sadarbojāmies ar 4 partneriem Erasmus+ projektā - Collaborative
Partnerships – Bezpeļņas Eiropas sporta pasākumi. Projekta galvenais mērķis bija
veicināt jaunāko ES pilsoņu aktīvu dzīvi un veselību, veicināt brīvprātīgo darbu un nest
kultūras mantojuma pievienoto vērtību.

União Velocipédica Portuguesa — Portugāles Riteņbraukšanas
federācija (Portugāle)
Portugāles Riteņbraukšanas federācija jeb UVP-FPC (portugāļu valodā: União
Velocipédica Portuguesa – Portugāles Riteņbraukšanas federācija) ir Portugāles
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velosacīkšu valsts pārvaldes institūcija.
Tā ir Portugāles vecākā sporta federācija, kas izveidota 1899.gada 14.decembrī.
2019.gadā federācija atzīmēja 120 nepārtrauktības un izcilības gadus. Pašlaik
UVP-FPC ir aptuveni 16 488 sportisti un 1 759 sporta aģenti.
UVP-FPC ir UCI – Union Cycliste Internationale un UEC – Union Européenne de Cyclisme
biedrs.
UVP-FPC attīsta riteņbraukšanu Portugālē visos tā veidos visiem cilvēkiem kā
sacensību sportu, veselīgu brīvā laika aktivitāti un ilgtspējīgu transporta līdzekli, kā
arī veidu, kā izklaidēties.
UVP-FPC pārvalda un popularizē septiņas riteņbraukšanas disciplīnas: šosejas, treka,
kalnu riteņbraukšanas, BMX sacīkstes, BMX frīstaila, velorosa un triāla. Pieci no tiem ir
iekļauti olimpisko spēļu programmā (šoseja, treks, kalnu riteņbraukšana, BMX
braukšana un BMX frīstails), divi paralimpiskajās spēlēs (šoseja un treks) .
UVP-FPC pārvalda savus notikumus, īpaši visu disciplīnu nacionālo čempionātu
reklamēšanu. Šīs sacensības vainago Portugāles nacionālos čempionus, kuri vi enu
gadu valkā nacionālo čempionu kreklu. Nacionālais čempionāts ir sezonas augstākais
notikums katrā disciplīnā.
UVP-FPC organizē arī Portugāles kausus, katru no šīm sezonas sērijām attiecīgajā
disciplīnā. Cīņa par līderu kreklu ir liels izaicinājums, un tikt kronētam par Portugāles
kausa ranga uzvarētāju ir nozīmīgs sportisks sasniegums.
Turklāt UVP-FPC organizē vairākus starptautiskus pasākumus ar UCI un UEC
piedalīšanos, piemēram, “Volta ao Algarve 2020” (UCI Pro sērija), 2020.gada UEC Treka
Junioru un U-23 Eiropas čempionātu (Anadija) un 2020.gada UEC MTB maratona
Eiropas čempionātu (Serra da Estrela), kā arī daudzas citas svarīgas sacīkstes, kas
reģistrētas UCI starptautiskajā kalendārā (šosejas, treka, MTB, BMX).
Riteņbraukšana ir arī vairāk nekā tikai sacensību sports. Velosipēdiem ir daudz
pielietojumu ārpus augsta līmeņa sporta, kā transporta un brīvā laika pavadīšanas
līdzekļiem. Tāpēc UVP-FPC izstrādā programmu “Velobraukšana visiem”, kā mērķis ir
uzlabot riteņbraukšanas apstākļus un tās pieejamību.
Augstas veiktspējas centrs Anadijā, Portugālē, kas sniedz lielu un ļoti svarīgu atbalstu
UVP-FPC riteņbraukšanas attīstības programmai, 2019.gadā kļuva par Pasaules
Riteņbraukšanas centra apmācības un izglītības satelītu (WCC -TES).
Anadija WCC-TES piedāvā labākos treniņu apstākļus sportistiem un izlasēm, kas attīsta
savu aktivitāti četrās olimpiskajās disciplīnās (šoseja, treks, MTB un BMX).
Centrā ir lieliski apstākļi akadēmiskiem pētījumiem par riteņbraukšanu, kā arī treneru,
komisāru un mehāniķu apmācībai.
Anadija WCC-TES var piedāvāt šādas pirmās klases sporta un ne sporta iespējas:
250 metru koka iekštelpu trase Sangaljosas velotrekā, nesen atjaunota BMX olimpiskā
trase ar divām starta rampām (5 metri un 8 metri) un krosa olimpiskā kalnu
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riteņbraukšanas trase tuvējā Kurijā. Ir arī trenažieru zāle, mehānikas darbnīca, klase,
medicīnas kabineti, naktsmītnes un ēdināšanas telpas.

Maltas Ielu sporta asociācija – MSSA (Malta)
Maltas Ielu sporta asociācija ir cilvēku grupa, kas aizraujas ar ielu sportu un cenšas
progresēt sportā un izglītot sabiedrību par priekšrocībām, ko sniedz dalība ielu sportā .
Maltas Ielu sporta asociācijas mērķis ir izmantot ielu sportu kā līdzekli, lai palīdzētu
jauniešiem izvairīties no visa veida atkarībām, proti, narkotikām, alkohola, korupcijas
utt. Organizācija arī veicinās un izglītos cilvēkus par uzvedību ielās piedaloties
fiziskās aktivitātēs, kas viņiem palīdzēs dzīvot veselīgu dzīvesveidu. Mēs izmantojam
savas zināšanas, lai popularizētu un virzītu ielu sporta veidus, lai šādi sporta veidi
kļūtu populārāki un pieejami jauniešiem.
Sporta veidi, ar ko MSSA šobrīd strādā.
●
●
●
●
●
●

BMX
Skeitbords
Iekštelpu skeitošana
Skeiterošana
Ielu futbols
3v3 basketbols

2020.gadā MSSA organizēja Jaunatnes un ielu sporta festivālu, kurā ar dažādu
aktivitāšu un sacensību palīdzību tika parādīts ielu sports. Pasākumam tika uzbūvēts
skeitparks, kas pēc izjaukšanas tiks dāvināts vietām, kas sadarbojas ar MSSA, lai
šis pasākums turpinātos. Šie miniatūrie skeitparki tiks izmantoti, lai organizētu
nodarbības, lai mācītu ielu sportu jauniešiem, kuri festivāla laikā ieguvuši interesi par
šo sporta veidu.
MSSA ir piedalījušies projektā Medicines for Worlds Ghettos (Medikamenti pasaules
Geto) (https://www.ghettogames.com/en), Maltas delegāts Demokrātijas, jaunatnes
un sporta seminārā un brīvprātīgo projektu vadītājs Maltas pirmajā iekštelpu
skeitparkā.
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