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„Stafetes no sporta zāles līdz stadionam” ir mācību metodiskais līdzeklis
LSPA studentiem, sporta skolotājiem un treneriem, stafetes skriešanas
mācīšanai. Stafetes sakārtotas no visvienkāršākajām, ko vēlams apgūt skolā, līdz
sarežģītākām stafetēm un pretstafetēm, kas sagatavo skolēnus vieglatlētikas
stafešu skrējieniem stadionā. Sniegta informācija par stafetēm vieglatlētikā,
stafetes maiņas tehniku, taktiku, vingrinājumiem stafetes skriešanas apguvei un
sacensību noteikumi. Stafetes, pretstafetes un vingrinājumi izvēlēti, izmantojot
autoru darba pieredzi LSPA Vieglatlētikas katedrā, un aprobēti LSPA,
Ziepniekkalna sākumskolā un BJSC Rīga/Rīdzene, un ir piemēroti stafetes
skrējiena apguvei skolā un sporta interešu izglītības iestādēs.
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1. Stafetes skriešanas pamati, drošības noteikumi un distances
stafetēs un pretstafetēs skolā un interešu izglītības iestādēs
Stafete vieglatlētikā ir komandu disciplīna, kurā cīņā par uzvaru piedalās
četri sportisti. Stafetes skrējieni vieglatlētikā ir ļoti emocionāli – katrs sportists
cīnās par komandas uzvaru. Arī sporta stundā stafetes ir viens no
emocionālākajiem un efektīvākajiem vingrinājumiem, katrs skolēns komandas
interesēs sporto ar lielāku atdevi, nekā individuālajās darbībās. Sporta stundās
stafetes skrējieni palīdz uzlabot skolēnu fizisko sagatavotību un veicina
socializēšanos. Sporta stundās stafetes komandā dalībnieku skaits komandā ir
dažāds, atkarībā no skolēnu skaita klasē un stafetes uzdevuma. Skolotājam ir
iespēja iemācīt skolēniem dažādus stafetes skrējienu variantus, lai pamatskolā
un vidusskolā skolēni, piedaloties dažādās sacensībās, zinātu sacensību
noteikumus vieglatlētikas stafetēs un prastu stafetes maiņas dažādās stafetes
skriešanas disciplīnās. Organizējot stafetes skriešanas mācīšanu sporta zālēs,
jāievēro drošības noteikumi un jau iepriekš jānovērš paredzamie traumu riski.
Vēlams sporta zālē izmantot jau esošas līnijas un atzīmes. Stafetes
komandu novietojumā jāievēro attālumi, kas novērš skrējēju saskriešanos
(vismaz 2m starp komandām). Stafetēm jāizvēlas vieta vismaz 3m attālumā no
sienām un citiem priekšmetiem. Protams, visu nosaka reālie apstākļi katrā sporta
zālē. Vienkāršajās stafetēs komandā optimālais dalībnieku skaits 4 – 6,
pretstafetēs 8 skrējēji. Komandas ar lielāku dalībnieku skaitu nenodrošina
optimālu slodzi, labāk, ja ir komandas ar mazāku dalībnieku skaitu un var
vairākas reizes atkārtot stafeti. Katru stafeti vienā nodarbībā vēlams atkārtot
vismaz divas reizes, labāk trīs vai vairāk reižu. Jāatceras, ka bērniem šķiet, ka
uzvarētājiem ir bijuši labāki apstākļi – tāpēc vēlams mainīt komandu
novietojumu un priekšmetus, ko nodod un saņem. Stafetes skrējiena noteikumus
stāsta tad, kad komandas ir nostājušās pie starta līnijām un visi dalībnieki redz
darbības vietu. Stafetes komandas var veidot dažādi, taču katram variantam ir
savas priekšrocības un trūkumi:
- ja veido komandas pēc skolotāja (trenera) izvēles,
„+” ātri un komandas līdzīgas spēkos,
„-” dalībnieku iniciatīva apspiesta. - ar skaitīšanos vai izsoļojot,
„+” ātri un līdzīgas augumos,
„-” komandas nav līdzīgas pēc spējām.
- pēc kapteiņu izvēles,
„+” komandas līdzīgas pēc spējām,
„-” tiem, kurus izsauc pēdējos rodas mazvērtības sajūta, tāpēc pedagogs
ļauj izsaukt tikai daļu no komandas, pārējos pievieno komandām pēc
skaitīšanās vai citādi, ievērojot spēku samērus.
- nemainīgas komandas,
„+” komandas ar vienādām spējām un nav jākavē laiks komandu izveidei,
skolotājs vai treneris izveido komandas ilgākam periodam, piem.,
semestrim.
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Stafetēs veicamās distances garums un atkārtojumu skaits ir atkarīgs no
skrējēju vecuma un stundas vai treniņa uzdevuma. Skolā stafetēs skrējieni vienā
virzienā var sākties no 5m, atgriežoties pie komandas tie jau ir 10m un atkārtojot
3 līdz 4 reizes. Ja ir jāapskrien apkārt komandai vai konusam komandas
aizmugurē, noskrietā distance palielinās no 5 – 20m vienā virzienā un 10 – 40m
abos virzienos. Grāmatā attēlos par stafetes izpildes nosacījumiem nav norādītas
skriešanai paredzētās distances, jo katrā sporta zālē ir citādas iespējas un katrs
stafetes organizētājs var izvēlēties optimālos izpildes variantus.
Piedāvātās stafetes, galvenokārt palīdz mācīt stafetes nodošanas veidus,
precīzi ievērot stafetes noteikumus, mērķis nav augstu rezultātu sasniegšana,
tāpēc sākumā vēlams stafetes skrējienus izpildīt vidējā ātrumā, lai redzētu, ka
skolēni pareizi izpilda doto uzdevumu un tikai tad, kad visa komanda precīzi
apguvusi konkrēto stafeti var sākt sacensties.
Iespējams, ka visas piedāvātās stafetes, nemaz nav nepieciešamas, lai
skolēni sekmīgi iemācītos dažādus stafetes nodošanas un saņemšanas veidus,
taču tās dod izvēles iespējas atkarībā no apstākļiem.

2. Stafetes
2.1. Vienkāršā stafete
Komandas nostājas pie starta līnijas. Katrai komandai priekšā konuss (vai
kāds cits orientieris). Pēc starta signāla komandas dalībnieks apskrien apkārt
konusam un atgriežas pie savas komandas. Stafeti nodod ar labo (kreiso) roku,
pieskaroties, sānis izstieptai labajai (kreisajai) rokai (skat.1., 2.att.). Dalībnieks,
kurš noskrējis, nostājas komandas aizmugurē.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

1.att. Komandas pārvietošanās „Vienkāršajā stafetē”, nododot stafeti ar
labo roku
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2.att. Komandas pārvietošanās „Vienkāršajā stafetē”, nododot stafeti ar
kreiso roku
Svarīgi, lai skolēni apgūst stafetes maiņu ar vienu un ar otru roku. Tad,
kad skolēni pilnībā apguvuši stafetes maiņu ar labo un kreiso roku, var mācīt
vienkāršās stafetes variantu, kurā katra komanda stafeti nodod savā veidā (viena
komanda ar labo roku, otra ar kreiso roku) (skat.3.att.). To vislabāk var realizēt,
ja ir divas stafetes komandas un pēc katras pilnībā noskrietas stafetes, komandas
mainās vietām un līdz ar to mainās arī stafetes maiņas nosacījumi.

3.att. Komandas pārvietošanās „Vienkāršajā stafetē”, nododot stafeti gan
ar labo, gan ar kreiso roku.
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2.2. Viltīgā stafete
„Viltīgā stafete” (skat.4.att.) ir „Vienkāršās stafetes” variants, kuru
vislabāk izmantot, ja neizdodas izveidot pēc spēkiem līdzīgas stafešu komandas
un ir zināms, ka kāda no komandām ir pārāka. Komandas nostājas pie starta
līnijas. Katrai komandai priekšā konuss. Pēc starta signāla komandas dalībnieks
apskrien apkārt konusam un atgriežas pie savas komandas. Stafeti nodod ar labo
(kreiso) roku pieskaroties, sānis izstieptai labajai (kreisajai) rokai. Skolotājs ar
svilpes signālu (var izmantot arī citus signālus gan dzirdes, gan redzes) var
pārtraukt skrējienu virzienā uz konusu, liekot tūlīt griezties atpakaļ un
nodot stafeti nākamajam komandas dalībniekam. Dalībnieks, kurš noskrējis,
nostājas komandas aizmugurē.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

4.att. Komandas pārvietošanās „Viltīgajā stafetē”, nododot stafeti ar labo roku.
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2.3. Stafete ar priekšmeta nodošanu
„Vienkāršās stafetes” I variants (skat.5., 6.att.). Kad skolēni ir pilnībā
apguvuši stafetes maiņu, pieskaroties sānis izstieptai rokai, sāk mācīt stafetes
maiņu ar nelielu mīksto rotaļlietu nodošanu un saņemšanu.
Komandas nostājas pie starta līnijas. Katrai komandai priekšā konuss. Pēc
starta signāla komandas dalībnieks apskrien apkārt konusam un atgriežas pie
savas komandas. Stafeti nodod ar labo (kreiso), atdodot rotaļlietu, sānis izstieptā
labajā (kreisajā) rokā. Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

5.att. Komandas pārvietošanās” Stafetē ar priekšmeta nodošanu”, nododot
stafeti ar labo roku.

6.att. Komandas pārvietošanās „Stafetē ar priekšmeta nodošanu”, nododot
stafeti ar kreiso roku.
Arī „Stafetē ar priekšmeta nodošanu” var mācīt variantu, kurā katra
komanda priekšmetu nodod savā veidā (viena komanda ar labo roku, otra ar
kreiso roku)(skat.7.att.). To vislabāk var realizēt, ja ir divas stafetes komandas
un pēc katras pilnībā noskrietas stafetes, komandas mainās vietām un līdz ar to
mainās arī stafetes maiņas nosacījumi.
8

7.att. Komandas pārvietošanās „Stafetē ar priekšmeta nodošanu”, kurā
nodod priekšmetu gan ar labo, gan ar kreiso roku.
Ja skolēni ir pilnībā apguvuši šos stafetes skrējienus un biežāk rodas
situācijas, kad komandu dalībnieki steidzas pretī stafetes maiņā saņemamajam
priekšmetam, pārkāpjot noteikumus, jāsāk mācīt stafetes nodošana no
aizmugures. Stafete ar priekšmeta ripināšanu ir starpposms starp stafeti ar
priekšmeta nodošanu no priekšas un stafeti ar priekšmeta nodošanu no
aizmugures.

2.4. Stafete ar priekšmeta ripināšanu
„Vienkāršās stafetes” II variants (skat.8., 9.att.). Komandas nostājas pie
starta līnijas žākļa stājā. Katrai komandai priekšā konuss. Pēc starta signāla
komandas dalībnieks apskrien apkārt konusam un atgriežas pie savas komandas,
aizskrien tai aizmugurē un izripina mazu 0,5 kg pildbumbiņu (porolona, želejas,
smilšu bumbu, vai citu priekšmetu) komandas dalībniekiem caur kājām, to
saņem priekšā stāvošais skrējējs un turpina stafeti.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

8.att. Komandas pārvietošanās” Stafetē ar priekšmeta ripināšanu”
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9.att. Komandas pārvietošanās „Stafetē ar priekšmeta ripināšanu”
Tālāk stafetē sāk mācīt priekšmeta nodošana no aizmugures atpakaļ
izstieptā rokā (skat.10.att.), kas ir gandrīz tāpat kā, saņemot kociņu sporta
stafetēs. Roka jāvirza atpakaļ pa taisnāko ceļu, tuvu gar ķermeni, plauksta jātur
atvērta, lai ātri varētu saņemt priekšmetu.

Labā roka

10.att. Rokas padošana „Stafetē saņemot priekšmetu no aizmugures”

2.5. Stafete, nododot priekšmetu no aizmugures
„Vienkāršās stafetes” III variants (skat.11.att.). Komandas nostājas pie
starta līnijas. Katrai komandai priekšā konuss. Pēc starta signāla komandas
dalībnieks apskrien apkārt konusam un atgriežas pie savas komandas, apskrien
apkārt komandai un nodod priekšmetu no aizmugures atpakaļ izstieptā rokā.
Šajā stafetē galvenā uzmanība jāpievērš priekšmeta saņemšanai, nodošana
nav tik nozīmīga.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

11.att. Komandas pārvietošanās, nododot priekšmetu labajā rokā
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12.att. Komandas pārvietošanās, nododot priekšmetu kreisajā rokā

2.6. Stafete, apskrienot ap diviem konusiem un nododot
priekšmetu no aizmugures
„Vienkāršās stafetes” IV variants (skat.13., 14.att.). Šo stafeti sāk mācīt
tad, kad skrienot „Stafeti, saņemot priekšmetu no aizmugures” skolēni, vēlmē
ātrāk apskriet apkārt komandai, ķeras dalībniekiem elkoņos vai ap vidu.
Komandas nostājas pie starta līnijas. Katrai komandai priekšā un
aizmugurē konuss. Pēc starta signāla komandas dalībnieks apskrien apkārt
priekšā esošajam konusam un, atgriežoties pie komandas, apskrien apkārt
konusam, kas atrodas komandas aizmugurē un nodod priekšmetu no aizmugures
atpakaļ izstieptā rokā. Šajā stafetē galvenā uzmanība jāpievērš priekšmeta
saņemšanai, nodošana nav tik nozīmīga.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

13.att. Komandas pārvietošanās, nododot priekšmetu labajā rokā
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14.att. Komandas pārvietošanās, nododot priekšmetu kreisajā rokā
Tad, kad skolēni apguvuši stafetes skrējienus, nododot stafeti ar
pieskaršanos, ripinot un nododot priekšmetus, jāsāk mācīt stafetes kociņa
turēšana, nodošana un saņemšana. Stafetes kociņu jācenšas turēt aiz gala un
skrējiena laikā rokas jākustina tāpat kā, skrienot jebkuru citu distanci. Kociņu
jānodod no apakšas. Kociņu jāsaņem atpakaļ izstieptā rokā, kas ir gandrīz tāpat,
kā saņenot kociņu sporta stafetēs.Roka jāvirza atpakaļ pa taisnāko ceļu tuvu gar
ķermeni, plauksta jātur atvērta, lai ātri varētu saņemt kociņu.
Dažādos ielu stafetes skrējienos un 4x400m stafetes skrējienā stadionā
visbiežāk stafeti nodod no apakšas ar pārlikšanu, tas nozīmē, ka sportists
distancē skrien, turot kociņu labajā rokā un nodod to stafetes saņēmējam kreisajā
rokā. Saņēmējs pēc kociņa saņemšanas kreisajā rokā uzreiz pārliek kociņu labajā
rokā un turpina skrējienu. Ļoti reti sportā 4x400m stafetēs maiņa notiek ar
kreiso roku labajā, kam seko pārlikšana kreisajā rokā, bet sporta stundā šo veidu
var izmantot, lai skolēni spētu vienādi labi veikt stafetes maiņu gan ar vienu, gan
ar otru roku.

15.att. Stafetes kociņa nodošana no apakšas
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2.7. Stafete, apskrienot diviem konusiem un nododot stafetes
kociņu no apakšas ar pārlikšanu
„Vienkāršās stafetes” V variants (skat.16.att.). Komandas nostājas pie
starta līnijas. Katrai komandai priekšā un aizmugurē konuss. Komandas
pirmajam skrējējam stafetes kociņš kreisajā rokā. Pēc starta signāla dalībnieks
uzsāk skrējienu un nekavējoties pārliek kociņu labajā rokā, apskrien apkārt
priekšā esošajam konusam un atgriežoties pie komandas, apskrien apkārt
konusam, kas atrodas komandas aizmugurē un nodod kociņu ar labo roku no
apakšas atpakaļ izstieptā kreisajā rokā.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

16.att. Komandas pārvietošanās „Stafetē apskrienot diviem konusiem un
nododot stafetes kociņu no apakšas ar pārlikšanu”
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3. Pretstafetes
Pretstafete ir stafetes skrējiena veids, kurā puse komandas dalībnieku ir
nostājušies vienā starta vietā un otra puse ar seju pret savu komandu otrā starta
vietā. Pēc starta signāla no vienas puses uzsāk skrējienu un stafete ir beigusies
tad, kad komandas ir atgriezušās sākuma stāvoklī, tā ir šīs stafetes priekšrocība,
jo vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks skrien 2 reizes. Retāk izmanto
pretstafetes variantu, kad komandas dalībnieki tikai samainās pusēm. Mācot
stafetes skrējienu, pretstafete ir viens no līdzekļiem labākai stafetes skrējiena
apguvei. Šo stafeti ilgus gadus Latvijā skrien Olimpiskās dienas sacensībās,
tāpēc svarīgi zināt, kādi ir stafetes izpildes nosacījumi, katrā konkrētajā
pasākumā. Bieži šajās sacensībās „Pretstafete” (skat.17.att.), tiek organizēta ar
kociņa nodošanu no priekšas, izmantojot komandai priekšā noliktu statīvu
(skat.18.att.), lai novērstu pāragras stafetes maiņas iespēju. Svarīgi novietot
komandas dalībniekus tā, lai stafetes maiņa notiktu pa vienu līniju.

17. att. Kociņa pārvietošanās virziens Olimpiskās dienas pretstafetē
Piedāvātie „Pretstafešu” varianti palīdzēs pakāpeniski sagatavoties
Olimpiskās dienas stafetei un veicinās skolēnu un audzēkņu stafetes maiņas
nodošanas un saņemšanas apguvi vieglatlētikas stafetēs.

18.att. Stafetes kociņa nodošana Olimpiskās dienas stafetē
14

3.1. Pretstafete ar pieskaršanos
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.19., 20.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā –
tātad starts un finišs ir viena līnija. Priekšrocība ir tā, ka vienā stafetes skrējienā
katrs dalībnieks skrien 2 reizes. Pēc starta signāla komandas dalībnieks skrien
pie savas komandas pretējās puses dalībnieka un nodod stafeti ar labo (kreiso)
roku pieskaroties sānis izstieptai labajai (kreisajai) rokai. Dalībnieks, kurš
noskrējis, nostājas tās komandas puses aizmugurē, kur nodevis stafeti un gaida
savu kārtu, lai skrietu otru reizi un atgrieztos sākuma stāvoklī.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

19.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”,pieskaroties ar labo roku

20.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”, pieskaroties ar kreiso roku
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3.2. Pretstafete ar priekšmeta nodošanu
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.21., 22.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā –
tātad starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks
skrien 2 reizes. Pēc starta signāla komandas dalībnieks skrien pie savas
komandas pretējās puses dalībnieka un nodod priekšmetu ar labo (kreiso) roku
sānis izstieptā labajā (kreisajā) rokā. Dalībnieks, kurš noskrējis, nostājas tās
komandas puses aizmugurē, kur nodevis stafeti un gaida savu kārtu, lai skrietu
otru reizi un atgrieztos sākuma stāvoklī.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

21.att.Komandas pārvietošanās „Pretstafetē” ar priekšmeta nodošanu
labajā rokā

22.att.Komandas pārvietošanās „Pretstafetē” ar priekšmeta nodošanu
kreisajā rokā
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3.3. Pretstafete ar stafetes kociņa nodošanu no priekšas
sānis izstieptā rokā
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.23., 24.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā –
tātad starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks
skrien 2 reizes. Pēc starta signāla komandas dalībnieks skrien pie savas
komandas pretējās puses dalībnieka un nodod stafetes kociņu ar labo (kreiso)
roku sānis izstieptā labajā (kreisajā) rokā. Saņēmējam roka jātur sānis, lai kociņa
nodošana, notiktu tālāk no skrējēju ķermeņiem(drošība). Dalībnieks, kurš
noskrējis, nostājas tās komandas puses aizmugurē, kur nodevis stafeti un gaida
savu kārtu, lai skrietu otru reizi un atgrieztos sākuma stāvoklī.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

23.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē” ar stafetes kociņa nodošanu
ar labo roku sānis izstieptā labajā rokā

24.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē” ar stafetes kociņa nodošanu
ar kreiso roku sānis izstieptā kreisajā rokā
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3.4. Pretstafete, nododot stafetes kociņu no apakšas ar pārlikšanu
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.25.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā – tātad
starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks skrien 2
reizes. Komandas pirmajam skrējējam stafetes kociņš kreisajā rokā. Pēc starta
signāla dalībnieks uzsāk skrējienu un nekavējoties pārliek kociņu labajā rokā,
apskrien apkārt priekšā esošajai komandas daļai un konusam aiz tās un nodod
kociņu ar labo roku no apakšas atpakaļ izstieptā kreisajā rokā, skrējējam no šīs
savas komandas daļas. Stafetes saņēmējs pārliek kociņu labajā rokā un turpina
skrējienu pie savas komandas otras daļas, apskrien konusu un nodod kreisajā
rokā no apakšas.

25.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”, nododot kociņu no apakšas
ar pārlikšanu

18

3.5. Pretstafete, stafetes kociņu no apakšas ar pārlikšanu ar
signālu „hop!”
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (sakat.26.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā –
tātad starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks
skrien 2 reizes. Komandas pirmajam skrējējam stafetes kociņš kreisajā rokā. Pēc
starta signāla dalībnieks uzsāk skrējienu un nekavējoties pārliek kociņu labajā
rokā, apskrien apkārt priekšā esošajai komandas daļai un konusam aiz tās un
nodod kociņu ar labo roku no apakšas kreisajā rokā, bet šoreiz stafetes
saņēmējam nav jātur atpakaļ roka, roku padod atpakaļ tikai tad, kad stafetes
nesējs izsaka komandu „hop!”. Nododošajam komanda „hop!” jāsauc skaļi un
savlaicīgi, lai saņēmējs paspētu izstiept atpakaļ roku. Stafetes saņēmējs pārliek
kociņu labajā rokā un turpina skrējienu pie savas komandas otras daļas, apskrien
konusu un nodod kreisajā rokā no apakšas ar komandu „hop!” (saņēmējs padod
roku atpakaļ tikai tad, kad izdzird signālu „hop!”.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

26.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”, nododot kociņu no apakšas
ar pārlikšanu ar signālu „hop!”
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3.6. Pretstafete, nododot kociņu no apakšas
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.27.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā – tātad
starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks skrien 2
reizes. Komandas pirmajam skrējējam stafetes kociņš kreisajā rokā. Pēc starta
signāla dalībnieks uzsāk skrējienu un apskrien apkārt priekšā esošajai komandas
daļai un konusam aiz tās un nodod kociņu ar kreiso roku no apakšas labajā rokā,
skrējējam no šīs savas komandas daļas. Stafetes saņēmējs skrien ar kociņu labajā
rokā, un turpina skrējienu pie savas komandas otras daļas, apskrien konusam, un
nodod kociņu no apakšas kreisajā rokā.
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

27.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”, nododot kociņu no apakšas
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3.7. Pretstafete, nododot kociņu no apakšas ar signālu „hop!”
Komandas nostājas pie starta līnijām. Pirms starta signāla paskaidro, ka
skries pretstafeti (skat.28.att.), kamēr katrs dalībnieks atgriežas savā vietā – tātad
starts un finišs ir viena līnija. Vienā stafetes skrējienā katrs dalībnieks skrien 2
reizes. Komandas pirmajam skrējējam stafetes kociņš kreisajā rokā. Pēc starta
signāla dalībnieks uzsāk skrējienu un apskrien apkārt priekšā esošajai komandas
daļai un konusam aiz tās, un nodod kociņu no apakšas ar kreiso roku labajā rokā,
bet šoreiz stafetes saņēmējam nav jātur atpakaļ roka, roku atpakaļ izstiepj tikai
tad, kad stafetes nesējs izsaka komandu „hop!”. Nododošajam komanda „hop!”
jāsauc skaļi un savlaicīgi, lai saņēmējs paspētu izstiept atpakaļ roku. Stafetes
saņēmējs ar kociņu labajā rokā turpina skrējienu pie savas komandas otras daļas,
apskrien konusu un nodod kreisajā rokā no apakšas ar komandu „hop!”
(saņēmējs izstiepj roku atpakaļ tikai tad, kad izdzird signālu „hop!”).
Uzvar komanda, kas ātrāk veikusi skrējienu.

28.att. Komandas pārvietošanās „Pretstafetē”, nododot kociņu no apakšas
ar signālu „hop!”
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4. Stafetes skrējieni vieglatlētikā – tehnikas pamati
Olimpiskajās spēlēs medaļas izcīna 4x100m un 4x400metru stafetes
skrējienos. Retāk var redzēt sportistus sacenšamies 4x200m, 4x800m, 4x1500m
vai 400m + 300m + 200m + 100m vai 800m + 400m + 200m + 100m stafetes
skrējienos. Stafetes kociņa nodošana jāveic 20m maiņas zonā, lai nodrošinātu
lielāku ātrumu maiņas brīdī, sacensību noteikumi 4x100m stafetē ļauj sportistam
izmantot vēl 10m papildus ieskrējiena zonu. Stafetes kociņu var nodot no augšas
vai no apakšas, ar pārlikšanu vai bez tās. Bieži laba sadarbība maiņās nodrošina
uzvaras komandām, kuras ir nedaudz vājākas pēc saviem rezultātiem skriešanā.
Stafetes skrējiena pirmo etapu veic no zemā starta (visos pārējos etapos
no zemā starta ar atbalstu uz vienas rokas, no pusaugstā vai augstā starta).Veicot
pirmo etapu sportists skrien no zemā starta ar kociņu labajā rokā, ar īkšķi un
rādītājpirkstu atbalstās pie starta līnijas, bet ar pārējiem pirkstiem tur stafetes
kociņu (skat.29.att.).

29.att. Stafetes kociņa turēšana zemajā startā
4x100m stafetē skriešanas tehnika neatšķiras no skriešanas tehnikas 100m
un 200m skrējienos, tomēr galvenās grūtības sagādā stafetes maiņa lielā ātrumā
20m maiņas zonā (skat.30.att.). Sportists, kurš saņem stafeti var izmantot 10m
papildus ieskrējiena zonu, kas palīdz sasniegt lielāku ātrumu maiņas brīdī. Ir
divi galvenie stafetes kociņa nodošanas veidi: no augšas un no apakšas (skat.31.,
32.att.).
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30.att. Stafetes maiņas zona
Stafetes nodošana notiek sekojoši:
1.etapa veicējs no zemā starta skrien ar kociņu labajā rokā, ievērojot to,
ka jāskrien pa celiņa iekšējo malu, 2.etapa skrējējs novietojas celiņa ārējā malā
un saņem stafeti kreisajā rokā, tad sportists skrien pa celiņa labo malu un nodod
to 3.etapa veicējam labajā rokā, kas turpina stafetes skrējienu pa celiņa iekšējo
malu, lai nodotu to 4.etapa skrējējam, kas novietojies celiņa ārējā malā kreisajā
rokā, 4.etapa veicējs finišē (skat.33.att.).

A

B

31.att. stafetes kociņa nodošana A – no augšas, B – no apakšas

a
b
32.att. Stafetes kociņa nodošanas veidi (a – no augšas, b – no apakšas)
Otrs stafetes maiņas veids ir ar „pārlikšanu”, ko biežāk izmanto 4x400m
stafetē un, kas 4x100m stafetei nav tik piemērots (kociņu nodod ar labo roku
kreisajā un tikko maiņa ir veikta, saņēmējs pārliek kociņu no kreisās rokas
labajā, lai maiņā nodotu ar labo roku kreisajā, tā arī radies nosaukums ar
„pārlikšanu” – protams, ka komandai vienojoties visas maiņas var notikt ar
kreiso roku labajā).
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33.att. Stafetes maiņas zonas un etapi 4x100m stafetes skrējienā
4x100m stafetes skrējienā sportisti, kuri skrien 2, 3 un 4 etapus izmanto
10m papildus ieskrējiena zonu, lai saņemtu stafeti maksimālā ātrumā un savu
etapu veiktu „gaitā”, sportists, kurš saņem stafeti nostājas pozā, kas tuva
zemajam startam, bet tā, lai pār labo (kreiso) plecu redzētu kontrolatzīmi 2, 3 vai
4 etapa veicējs uzsāk ātru skrējienu pa savu celiņa pusi, lai sasniegtu maksimālu
ātrumu un 2 – 3m pirms maiņas zonas beigām saņemtu kociņu.
Attālums starp skrējējiem maiņas brīdī ir divas izstieptas rokas jeb 1,5 –
2m. Attālums var būt lielāks, ja stafeti nododošais sportists maiņas brīdī noliec
ķermeni uz priekšu. Līdz stafetes maiņas brīdim abu sprinteru rokas darbojas kā
parasti, bet tikko abi sportisti ir tik tuvu viens otram, lai izdarītu maiņu,
sportists, kurš nodod kociņu dod signālu „ hop! ”. Pēc šī signāla sportists, kurš
saņem stafeti, nesamazinot ātrumu, iztaisnojot virza atpakaļ roku ar iztaisnotu,
atvērtu, stafetes saņemšanai sagatavotu plaukstu. Šajā momentā stafetes
nodevējs ātri iztaisnojot roku, no lejas uz priekšu un nedaudz augšup precīzi
ieliek kociņu saņēmēja plaukstā.
4x400m stafetes skrējiens. Šajā stafetē 1. etapa veicēji uzsāk skriet no
zemā starta kā 400m skrējienā, kociņš labajā rokā. Viss 1. etaps katrai komandai
jāskrien pa savu celiņu, arī 1. maiņa katrai komandai notiek savā celiņā (20m
maiņas zona), maiņa ar labo roku kreisajā (skat.34.att.). Skrējējam, kurš skrien
2. etapu tūliņ pēc saņemšanas, kociņš jāpārliek labajā rokā, lai nākamā maiņa
atkal notiktu ar labo roku kreisajā rokā (stafetes maiņas veids ar pārlikšanu).
Otrajā etapā pēc pirmajiem 100m (pēc 500m no kopējās stafetes distances)
notiek komandu pārvietošanās skriešanai pa kopējo celiņu (tuvāk stadiona
iekšējai malai) (skat.35.att.). Otrā un trešā maiņa notiek 20m maiņas zonā, kas
atrodas finišā, tiesneši sportistus sakārto tuvāk skrejceļa iekšmalai, atbildoši tam
kā viņi tuvojas maiņas vietai (skat.36.att.). Maiņas notiek ar labo roku kreisajā
(skat.37.att.), kam seko tūlītēja kociņa pārlikšana labajā rokā. Pēc 3. maiņas
sportists skrien noslēdzošos 400m uz finišu.
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34.att. 1.Stafetes maiņa 4x400m stafetē

35.att. 4x400m stafetes skrējiena shēma

36.att. 2. un 3. stafetes maiņa 4x400m stafetē
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37.att. 4x400m stafetē stafetes maiņa notiek ar pilnīgu redzes kontroli

4.1. Vingrinājumi stafetes skriešanas apguvei un pilnveidošanai
Stafetes skrējieni ir visemocionālākās vieglatlētikas disciplīnas. Stafetes
skrien gandrīz katrā sporta stundā, bet svarīgi iemācīties izdarīt precīzu stafetes
maiņu lielā ātrumā. Ar ko sākt? Ar sacensību skatīšanos klātienē un TV ekrānā,
lai saprastu kā skrien labākie. Ar piedalīšanos dažādos ne tik sportiskos stafetes
skrējienos, lai sajustu to emocionalitāti.
1. Iepazīties ar stafetes skriešanas tehniku:
 radīt priekšstatu par stafetes skriešanu skrienot vienkāršās stafetes
un pretstafetes, sākumā bez priekšmetu nodošanas, tad ar dažādu
priekšmetu nodošanu un tikai tad ar stafetes kociņa nodošanu.
2. Vingrinājumi stafetes kociņa turēšanai:
 Kociņš jātur pie gala, skrējienā jāsaglabā pareiza roku darbība,
 kociņa turēšana labajā, kreisajā rokā,
 kociņa pārlikšana no rokas rokā, ripināšana u.c.,
 skrējiena roku darbības imitācija (s.st. soļa stāja) ar kociņu labajā,
kreisajā rokā (2–4x30s),
 lēns skrējiens pa taisni un loku ar kociņu labajā, kreisajā rokā 4 –
6x60 – 100m,
 kāpinājuma skrējieni pa loku un pa taisni ar kociņu labajā, kreisajā
rokā 4x40–100m.
3. Vingrinājumi rokas padošanai atpakaļ pēc signāla:
Veidā „no apakšas” roka jāpadod taisni atpakaļ, plauksta iztaisnota, četri
pirksti kopā, īkšķis plaši atvirzīts sānis (skat.31.b. un 32.b.att.).
Veidā „no augšas” roka arī jāpadod taisni atpakaļ, bet plauksta vērsta
nedaudz uz augšu (veido reni, kur ielikt kociņu) četri pirksti kopā, īkšķis plaši
atvirzīts sānis (skat.31.a. un 32.a.att.).
 rokas padošana atpakaļ (no augšas un no apakšas) pēc trenera signāla
„hop!”, stāvot uz vietas 4 – 6 reizes,
 rokas padošana atpakaļ (no augšas un no apakšas) pēc trenera signāla
„hop!”, skrējiena imitācijas laikā 4 – 6x30s (katrās 30s 2 – 8reizes izsauc
signālu),
 rokas padošana atpakaļ (no augšas un no apakšas) pēc trenera signāla
„hop!”, lēna skrējiena laikā 400m – 2 – 12 kustības,
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 rokas padošana atpakaļ (no augšas un no apakšas) pēc trenera signāla
„hop!”, kāpinājuma skrējienā 4x30 – 100m (katrā skrējienā 2 – 3 kustības
atpakaļ).
4. Vingrinājumi stafetes maiņas apguvei:
Komandu „hop!” stafetes nesējs dod tad, kad attālums starp sportistiem ir
apmēram 1,5 – 2m (divu izstieptu roku attālums), tad jāietur pauze, kamēr
saņēmējs padod roku. Sportistiem jāskrien katram pa savu skrejceļa malu tā, lai
netraucētu viens otram un, lai stafeti nesošā un saņemošā roka būtu uz vienas
līnijas.
 stafetes nodošana un saņemšana pāros uz vietas (ar labo roku kreisajā un
ar kreiso roku labajā – pārī – sportisti novietoti šahveidīgi, lai
„strādājošās” rokas būtu uz vienas līnijas) pēc trenera signāla „hop!”) 4 –
6 reizes,
 stafetes nodošana un saņemšana pāros uz vietas (ar labo roku kreisajā un
ar kreiso roku labajā – pārī – sportisti novietoti šahveidīgi, lai
„strādājošās” rokas būtu uz vienas līnijas) pēc partnera signāla „hop!”) 4 –
6reizes,
 stafetes nodošana un saņemšana pāros uz vietas roku darbības imitācijas
laikā (ar labo roku kreisajā un ar kreiso roku labajā – pārī – sportisti
novietoti šahveidīgi, lai „strādājošās” rokas būtu uz vienas līnijas) pēc
partnera signāla „hop!”) 6 – 8x30s,
 stafetes maiņa lēna skrējiena laikā. Izpilda pāros, dalībnieki visu laiku
mainās uzdevumiem, pēc stafetes nodošanas, nododošais aizskrien priekšā
saņēmējam, tādejādi „mainoties lomām” 400 metros 8 – 16 maiņas,
 stafetes maiņas kāpinājuma skrējienā (maiņas jāveic gan ar labo roku
kreisajā, gan ar kreiso roku labajā rokā),
 stafetes maiņa maiņas zonā.
Norādījumi:
1) Sākumā maiņu apgūst pāros, tad trenējas visa komanda kopā. Svarīgi
iemācīt katram sportistam vienlīdz labi izdarīt maiņas jebkurā etapā, t.i., veikt
maiņu ar labo roku kreisajā rokā un kreiso roku labajā rokā.
2) Sportists labi maina stafeti gan ar labo, gan ar kreiso roku, labi saņem
un nodod stafeti, augstvērtīgi veic uzdevumu gan pa loku, gan taisnē.
3) Katra komanda skrien savā celiņā. Vēlāk vienlaikus skrien vairākas
komandas, lai tuvinātu sacensību apstākļiem. Kontrolatzīmi katram pārim
nosaka atsevišķi. Papildus ieskrējiena zona jāizmanto, lai maiņa notiktu maiņas
zonas otrajā pusē.
4) Stafetes maiņas uz vietas izdara ,stāvot šahveidīgi divās rindās. Jāseko,
lai roka, kas nodod kociņu un roka, kas saņem kociņu būtu uz vienas līnijas.
5) Jākontrolē, lai pēc signāla „hop” roka tiktu atvirzīta atpakaļ pa taisnāko
ceļu un lai plauksta būtu fiksēta.
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5. Vingrinājumi startēšanai dažādos stafetes skrējiena etapos:
Izpildes nosacījumi: starts 4x100m vai 4x400m stafetes pirmajā etapā
līdzīgs startam 200m vai 400m skrējienā (starts lokā). Startu apgrūtina stafetes
kociņš. Citos etapos var izmantot zemo startu bez paliktņiem, pusaugsto vai
augsto startu, jāņem vērā, ka jābūt labi saskatāmai kontrolatzīmei un starta pozai
jābūt ērtai un stabilai (skat.38.att.).

38.att. Starta veidi 2. – 4. etapā
 skrējiens no zemā starta ar kociņu labajā rokā pa loku 2 – 4x60m,
 starti ar atbalstu uz vienas rokas (pusaugstā starta) lokā un pa taisni 2 –
4x60m,
 skrējieni no augstā starta lokā un pa taisni 2 – 4x60m,
 skrējieni no zemā starta ar stafetes maiņu 2 – 4x100 – 120m,
 skrējieni dažādos etapos no dažādām starta pozām ar stafetes maiņu 4 –
6x100 – 120m.
Norādījumi:
1) mācot startu pirmajā etapā, jāiemāca turēt kociņu trijos pirkstos, lai
īkšķis un rādītājpirksts balstītos uz skrejceļa startā;
2) citu etapu startus mācās patstāvīgi, tad pāros, startējot momentā, kad
partneris sasniedz kontrolatzīmi.
6. Vingrinājumi stafetes skrējiena tehnikas pilnveidošanai:
Izpildes nosacījumi: jāveic pilna sacensību distance. Jāmaina dalībnieki
etapos, lai noteiktu visoptimālāko dalībnieku izvietojuma veidu.
 stafetes nodošana un saņemšana pāros, maiņas zonā precizējot
kontrolatzīmi 6 – 10x60m,
 skrējēju izkārtošana pa etapiem un komandas skrējiens pilnā sacensību
distancē bez rezultāta fiksēšanas 2 – 4x4x100m,
 4x100m stafetes skrējiens vairākām komandām vienlaikus bez rezultāta
fiksēšanas,
 4x100m stafetes skrējiens fiksējot skrējiena rezultātu (vienai komandai un
ja iespējams – vairākām),
 sacensības 4x100m stafetes skriešanā.
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Taktika stafetes skrējienā.
Pirmajā etapā parasti skrien sportists ar vislabāko startu. 2. un 3.etapus
parasti skrien sprinteri ar vislabāko ātruma izturību un vismeistarīgākie stafetes
maiņās (divas maiņas katram). 4. etapu skrien sprinteris ar vislabāko rezultātu
100m „gaitā” un ir labs cīnītājs un finišētājs.
Stafetes skrējienos biežāk sastopamās kļūdas:
1) skrienot no zemā starta, stafetes skrējienā kļūdas tādas pat kā sprinta
skrējiena laikā:
 neērta starta poza (neērti paņemts stafetes kociņš),
 izlēkšana no starta paliktņiem,
 nevienmērīgs soļu garuma pieaugums,
 pārlieku ātra iztaisnošanās skrējiena pirmajos soļos,
 startā atgrūžoties pazaudē kociņu;
2) startējot etapā:
 neērta poza traucē saskatīt kontrolatzīmi, un sportists izskrien par ātru, vai
par vēlu,
 startējot nav taisnvirziena kustības, ieskrien blakus celiņā,
 stafetes saņēmējs skrien pa celiņa vidu, neatstājot vietu stafetes nesējam
(jāsamazina ātrums);
3) stafetes maiņā:
 stafetes nesējs skrien ar izstieptu roku, traucēta roku darbība, līdz ar to
grūti izdarīt maiņu,
 saņēmējs visu maiņas laiku skatās atpakaļ (traucēta skrējiena tehnika),
 saņēmējs skrien, turot atpakaļ roku, roku darbība traucēta, nododošajam
grūti īstajā brīdī izsaukt signālu ”hop”,
 saņēmējs visu maiņas laiku skatās atpakaļ un skrien turot roku atpakaļ
(traucēta skriešanas un maiņas tehnika),
 saņēmējs uzsāk skrējienu pirms stafetes nesējs sasniedzis kontrolatzīmi,
maiņa nevar notikt, jo saņēmējs ir aizbēdzis,
 saņēmējs uzsāk skrējienu tad, kad stafetes nesējs jau ir pārskrējis
kontrolatzīmi, stafetes nesējs „uzskrien virsū”,
 sportisti neskrien katrs pa savu celiņa malu, līdz ar to abiem nav vietas,
saskrienas, zaudē ātrumu,
 saņēmējs uzsāk skrējienu savlaicīgi, bet lēni, tāpēc stafetes nesēja ir ātrāks
un „uzskrien virsū” vai pat paskrien garām,
 stafetes nesējs par ātru izsauc komandu „hop!”, starp sportistiem liels
attālums, saņēmējs padod roku atpakaļ, sāk meklēt kociņu vai arī
samazina ātrumu ,lai sagaidītu maiņu,
 stafetes nesējs par vēlu izsauc komandu „hop!”, sportisti ir pārāk tuvu
viens otram, var nodot kociņu padusē vai saņēmējs ar strauju kustību izsit
kociņu,
 saņēmējs nepadod roku precīzi atpakaļ, un stafetes nesējs aizliek kociņu
garām.
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4.2. Sacensību noteikumi vieglatlētikas stafetes skrējienos
Stafetes komandu diskvalificē, ja:
 pirmā etapa skrējējs diskvalificēts priekšlaicīga starta dēļ,
 ja sportisti, kas skrien pa loku (4x100m stafetē pirmā un trešā etapa
veicēji) uzkāpj uz kreisās (iekšējās) līnijas, kas tiek uzskatīts par
distances saīsināšanu,
 ja sportists, kurš gaida stafeti nostājies ārpus papildus ieskrējiena zonas,
 ja stafetes maiņa ir notikusi pirms maiņas zonas sākuma (izšķirošā ir
kociņa atrašanās vieta, nevis sportists),
 ja stafetes maiņa ir notikusi pēc maiņas zonas beigām (izšķirošā ir kociņa
atrašanās vieta, nevis sportists),
 ja sportists paceļot nokritušu kociņu, traucē citām komandām,
 ja sportists pēc veiksmīgi izdarītas maiņas, iziet no sava celiņa un
blakusceliņā vēl skrien,
 ja komanda startē vai finišē bez kociņa,
 ja, lai palīdzētu sasniegt lielāku ātrumu iegrūž skrējēju,
 ja 4x400m stafetē skrējējs nepareizi (ātrāk par atzīmēto vietu) pāriet uz
kopējo celiņu.

30

LITERATŪRAS SARAKSTS
1. Avotiņa, I.(2015). Vieglatlētikas pamati 1.daļa. Rīga: LSPA
2. Avotiņa, I. (1995). Vieglatlētikas stafetes sportā un fiziskajā audzināšanā. Rīga: LSPA.
3. Avotiņa, I. (1997). Vieglatlētikas vingrinājumi citu sporta veidu fiziskajā sagatavošanā.
Rīga: LSPA.
4. Avotiņa, I., Erdmanis, H., Gailis, M., Lupiks, A. (2000). I studiju gada burtnīca
vieglatlētikā, 1.daļa. Rīga: LSPA.
5. Erdmanis H., Avotiņa I. (1997). Vieglatlētikas vingrinājumi pamatskolā. Rīga: LSPA.
6. Erdmanis, H., Avotiņa, I., Lupiks, A. (1998). Vieglatlētikas vingrinājumi sākumskolā.
Rīga: LSPA.
7. Liepiņš, I. (1986). Vieglatlētika iesācējiem. Rīga: Avots.
8. Olimpiskā diena Kandavā
http://www.sportskandava.lv/i/skolu_olimpiska_diena_2014/m/kandavas_novads5.jpg
9. Olimpiskā diena Kandavā
http://www.sportskandava.lv/i/skolu_olimpiska_diena_2014/m/kandavas_novads5.jpg
10. Olimpiskā diena Krievijā http://mytyshi.ru/upload/iblock/36e/img_5472.jpg
11. Olimpiskā diena Limbažos http://limbazusakumskola.lv/f/uploads/OlDiena5.jpg
12. Olimpiskā diena Ogrē https://www.google.lv/search?q=pretstafete+Olimpisk+diena&biw
13. Olimpiskās dienas pretstafete
http://dt9guucc6nuua.cloudfront.net/media/LargeL/f5fde3a7-ecc1-4bb5-b022
14. Sacensību
noteikumi
vieglatlētikā
2014
–
2015.g.
http://latathletics.lv/latvijas_eiropas_pasaules/21112010-latvijas_vieglatletikas_sacensibu_kalenda
15. Vaivods, V., Zālītis, G. (2008). Sacensību noteikumi. Starptautiskā vieglatlētikas
federāciju asociācija

31

Ilze AVOTIŅA
Stafetes no sporta zāles līdz stadionam
Mācību metodiskais līdzeklis
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latviešu valodā
Rīga – 2015

© Avotiņa, 2015

Mācību metodiskais līdzeklis tiek publicēts
ar LSPA studiju prorektores A.Fernātes atļauju, 2015.gada 2. februārī

Recenzenti:
LSPA Vieglatlētikas katedras viesdocents Mg.paed.Verners Mackars
Ziepniekkalna sākumskolas sporta skolotāja Mg.paed. Dace Ametere

Par izdevumu atbild I.Avotiņa
Parakstīts iespiešanai 2.02.2015.
2,0 iesp.loksnes. Metiens 200 eks.
Pasūtāmā. Pasūtījuma Nr. 6
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatvē 333, Rīga, LV – 1006
32

