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Sveiks un vesels

Treniņš un prieks. Arī rūdījum

Slidošana der jebkura vecuma cilvēkiem. Apgūt vai uzlabot šo prasmi nāk gan bē
Diāna Kārkliņa
«Man pašai ir gadījies, ka
slidotprasme ir palīdzējusi
noturēties kājās šādā laikā,»
smaida slidošanas trenere un
kluba Dzintara slidas vadītāja Lauma Jēkabsone un paskaidro – ja ziemā, kad sals
mijas ar atkusni, uz ietves
paslīdi, slidojot iemantotā
koordinācija un līdzsvara izjūta ļauj nobalansēt un tomēr nenokrist, kā kaķim paliekot vienmēr uz kājām.
Tas gan ir tikai viens no slidošanas plusiem. Šī nodarbe
norūda un stiprina organismu, rada pozitīvas emocijas
un nodrošina ar visai pieklājīgu fizisko slodzi. Pat tie, kas
ikdienā nodarbojas ar skriešanu un vasarās skrien maratonu, slidošanas nodarbības
ziemā mēdz izmantot kā
skriešanas treniņiem līdzvērtīgu aizstājēju, ievērojusi trenere.

Mēdz ieteikt ārsts
Slidotprasmju apguve nereti
asociējas ar sākšanu gana agrā bērnībā un pakāpenisku
tiekšanos uz tīri sportiskiem
daiļslidošanas
sasniegumiem. Liela daļa slidošanas
skolu un klubu darbojas pēc
šāda principa, tomēr līdztekus ir arī iespējas mācīties
slidot jebkurā vecumā un nebūt nepretendējot uz daiļslidotāja karjeru. Nodarbības
gan bērniem, gan pieaugušajiem Mogo hallē Rīgā piedāvā
arī Dzintara slidas. Te slidotāju vecums patlaban variē
no trim līdz 47 gadiem, un
pretī tiekot ņemti visi gribētāji. «Agrāk strādājām, lai būtu rezultāts, braukājām pa
sacensībām Eiropā un citviet. Bet tagad esam sapratuši, ka ir citi laiki, cilvēkiem citas prioritātes, un mums vairāk gribas, lai ir stipri un veseli bērni, tāpēc orientējamies uz tiem, kas nāk slidot
veselības dēļ,» stāsta L. Jēkabsone, kura pati uz ledus
pavadījusi visu mūžu – bijusi
gan daiļslidotāja, gan starptautiska slidošanas tiesnese,
gan Latvijas Slidošanas asociācijas
ģenerālsekretāre.
Startēt sacensībās aizvien var
ikviens kluba audzēknis, ja
vien pats vēlas. Tiesa, četrdesmitgadniekiem grūti atrast konkurentu grupu, ar ko
sacensties.
Daudzi pieaugušie un arī
bērni uz slidošanas nodarbībām sākumā atnāk, lai tikai
drusciņ iemanītos turēties uz
ledus, bet beigās paliek ilgāk
un slido gadiem. Dažkārt iespēju apgūt slidotprasmi izmanto vecāki (un pat vecmāmiņas!), kamēr ar viņu bērniem ledus halles laukuma
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0 Daudzi pieaugušie un arī bērni uz slidošanas nodarbībām sākumā atnāk, lai tikai drusciņ iemanītos turēties uz ledus, bet beigās paliek ilgāk un slido gadiem.
Dažkārt iespēju apgūt slidotprasmi izmanto vecāki (un pat vecmāmiņas!), kamēr ar viņu bērniem ledus halles laukuma otrā malā darbojas cits slidošanas treneris.
Attēlā – kluba Dzintara slidas nodarbība Mogo hallē Rīgā. 

Ar slidošanu ir
līdzīgi kā ar
svešvalodu – jo
biežāk
praktizēsi, jo
labāk sanāks

otrā malā darbojas cits slidošanas treneris. Bērni uz slidošanu tiek atvesti gan tā-

pēc, ka, piemēram, tētis spēlē hokeju un arī savu atvasi
vēlas uzlikt uz slidām, gan tāpēc, ka bērnam slidošanu ieteicis ārsts – tā labi palīdz, ja
bieži piemetas bronhīts un
klepus, arī ja ir problēmas ar
pēdām vai ķermeņa koordināciju. Tēti hokejisti slidotprasmes nodarbībās mēdz
pieteikties, lai uzlabotu savu
slidošanas tehniku.
Slidošana der jebkura vecuma cilvēkiem, un sākt var
jebkurā brīdī, atkārto L. Jēkabsone. Viņa skaidro, ka slidošana ir laba slodze ne tikai
kājām, bet arī rokām, mugurai – piedalās viss ķermenis,
un tas attīsta koordināciju,
vestibulāro aparātu. Aukstais
ledus halles vai āra gaiss slidojot palīdz norūdīties, it sevišķi, ja bieži nākas slimot ar
elpceļu slimībām. Lai gan sli-

došanas amatieriem pārslodzi uz ledus ir visai grūti dabūt, sava nozīme ir cilvēka
iepriekšējai fiziskajai sagatavotībai: ja esi vairāk trenēts,
noslidot nodarbības stundu
būs vieglāk, nekā ja esi tikko
piecēlies mīļā dīvāna.

Pieaugušie ir kokaināki
Slidotprasmju apguves nodarbības nav tikai slidināšanās, kā katram pašam ienāk
prātā. Treneri liek aktīvi darboties, pildīt uzdevumus.
Mogo hallē visi slidot gribētāji – lieli un mazi – Dzintara
slidām atvēlētajā stundā
svētdienās uz ledus atrodas
vienlaikus, taču dažāda vecuma un iemaņu grupas treneru vadībā darbojas atšķirīgos laukuma segmentos, cita
citai netraucējot. «Kad cilvēks izaug no «staigātājiem»,

liekam viņu nākamajā prasmju līmenī,» skaidro L. Jēkabsone. Slidošana tiek apgūta ļoti pakāpeniski, soli pa
solim un nesasteidzot. Pieaugušie sāk ar turēšanos pie
borta, mazajiem bērniem atraisīties un nedomāt par kritieniem vai mammu, kas gaida kafejnīcā, palīdz rotaļu
elementi, piemēram, kluču
lasīšana uz ledus. Nodarbību
dalībnieki apgūst slidošanas
pamatiemaņas: slidot stabili,
slidot atmuguriski, pagriezties, slidot uz vienas kājas,
braukt uz slidu šķautnēm lokos un «čūskiņā», taisīt izklupienus, pārkāpšanas soļus
utt. Tiesa, kā stāsta trenere,
mācot pieaugušos, jāuzmanās vairāk, jo viņi ir kokaināki nekā bērni, ar sliktāku koordināciju, var smagāk krist,
tāpēc viņiem svarīgāka ir kār-

tīga iesildīšanās nodarbības
sākumā.
Ar slidošanu ir līdzīgi kā ar
svešvalodu – jo biežāk praktizēsi, jo labāk sanāks. Tomēr
pateikt, cik ilgu laiku prasīs
pamatprasmju apgūšana labā līmenī, ir grūti, jo katram
tas ir individuāli. «Daudz kas
ir atkarīgs no cilvēka rakstura – cik ļoti viņš grib kaut ko
darīt, cik organizēts ir ikdienā,» saka L. Jēkabsone un
norāda, ka vajadzīga zināma
mērķtiecība un neatlaidība.
Viena pamēģināšanas reize
maz ko dos. «Strādājot ar
bērniem, esam ievērojuši –
uz ledus grūtāk iekustināt,
ieinteresēt ir tos, ar kuriem
mājās ļoti auklējas, neļauj
būt patstāvīgākiem. Ir bērni,
kas paslido, bet, kad kļūst
grūti, saka, ka slidošana vairs
neinteresē. Taču, ja centies
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