
 
 

                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

„LEDUS GLADIATORI 2013/14” 
MĀJAS DARBS 

 
Lai veicinātu bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs” (VOC) 
projekta "Ledus gladiatori" ietvaros šajā sezonā dalībniekus aicina iesaistīties arī īpašajā „Ledus 
gladiatoru” mājas darbā. 
 
Mājas darba norisē, paralēli dalībai oficiālajos slidošanas treniņos, komandas tiek aicinātas 
uzlabot savas prasmes kādā citā sporta veidā. 2013/14.gada sezonā mājas darbs ir saistīts ar 
florbolu. 
 
Mājas darba norisē komandas gatavojas „mājās”, izmantojot savu/skolas inventāru un veic 
norādītos bumbiņas vadīšana elementus. Sagatavoto mājas darbu izvērtēšana (stafešu veikšana 
ar laika kontroli) norisināsies vienā dienā ar „Ledus gladiatori2013/14” finālu slidojumiem, t.i. 
2014.gada februāra pēdējā nedēļā. 
 
Mājas darbu un florbola stafetes var veikt: 
1) klases slidotāju komanda, 
2) klases karsēju komanda vai atlikušie klases skolēni, 
3) jauktā klases slidotāju un klases karsēju vai atlikušo klases skolēnu komanda. 
 
Tāpat klases var komplektēt vairākas komandas, bet vienā komandā nedrīkst būt vairāk par 10 
dalībniekiem, no kuriem vismaz 4 ir meitenes.  
 
Florbola stafetes VOC universālajā zālē būs iespējams izmēģināt „Ledus gladiatoru 2013/14” 
3.treniņa norises dienā. 
  
Nepieciešamība gadījumā var izmantot VOC esošo florbola inventāru. 
 
Florbola stafetes nevar veikt LFS licencētie spēlētāji. 
 
 
                                                                                                     Plašāka informācija +371 29878192 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text

Jolanta
Typewritten Text
Informācija par inventāra izvietojumu laukumā, kā arī nepieciešamības gadījumā par florbola aprīkojuma  iegādi +371 29379837, vai http://togosport.com/
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6.Metiens vārtos (60x90cm) 
Metiens jāizdara florbola „borta” 
garuma robežās! 
Ja metiens nav precīzs, tad 
jāatgriežas metiena pozīcijā un 
tas jāizdara atkārtoti.  
 
 
 
 
 
5.Bumbiņas vadīšana 
 ”līku-loču” starp 8 „šķīvīšiem”.      
Attālums starp šķīvīšu malām 40 
cm. 
 
 
 
 
 
4.Bumbiņas vadīšana apkārt 
konusam 2 apļi. 
 
 
3.Bumbiņas vadīšana ap 
„šķīvīšiem” – horizontālais 
„astotnieks”. (sāk ar tālāko pa 
kreisi) 
 
 
 
 
 
 
2. Bumbiņas vadīšana starp 
konusiem „līku-loču”. Dalībnieks 
pārvietojas ar nūju un bumbiņu 
ap konusiem. 
Attālums starp konusiem 2m. 
 
 
 
 
 
 
 
1.Starts/finišs 
Komandas izvietojums. 
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9.Metiens vārtos (60x90cm). 
Metiens jāizdara florbola 
„borta” garuma robežās! 
Ja metiens nav precīzs, tad 
jāatgriežas metiena pozīcijā un 
tas jāizdara atkārtoti.  
 
8. Piespēle pret bortu. 
 
 
 
7.Bumbiņas vadīšana 
 ”līku-loču” starp 8 „šķīvīšiem”.      
Attālums starp „šķīvīšu” 
apakšējām malām 40 cm. 
 
 
 
 
6. Bumbiņas vadīšana zem 
barjeras. Dalībnieks kopā ar 
nūju un bumbiņu pārvietojas 
zem barjeras. (augstums 70 
cm) 
 
5.Bumbiņas 
vadīšana/pārcelšana ar nūjas 
lāpstiņu pāri barjerai. 
(augstums 16 cm) 
 
4.Bumbiņas vadīšana apkārt  
konusam 2 apļi. 
 
3.Bumbiņas vadīšana ap 
„šķīvīšiem” horizontālais 
”astotnieks” (sāk ar tālāko pa 
kreisi un turpina ar vertikālo 
„astotnieku” (sāk ar augšējo!)  
 
 
 
2.Bumbiņas vadīšana starp 
konusiem „līku-loču”.  
Dalībnieks pārvietojas taisni 
starp konusiem, bet vada 
bumbiņu ar nūju ap konusiem. 
Attālums starp konusiem 2m. 
 
 
 
 
 
 
1.Starts/finišs 
Komandas izvietojums. 
 
 
 

 




