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Sieviešu florbolā iesaistīto treneru un organizatoru seminārs
“Aktualitātes sieviešu florbola attīstīšanā un trenēšanā” 
Kocēni, 2021.gada 6.augusts



Esošās situācijas raksturojums sieviešu florbolā

1. Spēlētāju un komandu skaits Latvijas čempionātā florbolā sievietēm 
un salīdzinājums ar situāciju citos komandu sporta veidos Latvijā 
un florbola valstīs pasaulē

2. Latvijas sieviešu izlašu rezultāti Pasaules čempionātos un Latvijas 
sieviešu izlases raksturojums

3. Kopsavilkums par sieviešu florbola stiprajām pusēm un problēmām

4. Trīs attīstības virzieni



Licencēto sieviešu spēlētāju skaits Latvijas čempionātos 
(no 2008/09)

❖ 2020/21 gada sezona:

❖ 144 spēlētājas

❖ Vidējais vecums - 24  
(12-52)

❖ 18-19 gadi (2002.g.) - 14 
(10%)

❖ 16-17 gadi (2004.g.) - 10 
(7%)



Komandu skaits Latvijas čempionātos



Sieviešu spēlētāju īpatsvars dažādās valstīs un citos komandu sporta veidos Latvijā





Latvijas sieviešu florbola izlases aptauja 
(2020.g.septembris, 28 kandidātes) 

❖ Vidējais vecums - 21,4 gadi

❖ Atšķirīgs treniņu režīms - 2 līdz 5 treniņi nedēļā

❖ Vērtē, ka ir vislabāk psiholoģiski un taktiski 
sagatavotas, tikai pēc tam tehniski un fiziski

❖ LV IZLASES STIPRĀS PUSES: 

• Saliedētība, kopīgs mērķis, komandas gars, 
cīņasspars, neatlaidība, gribasspēks (10)

• Individuāli meistarīgas, jaunas un 
perspektīvas spēlētājas (8)

❖ LV IZLASES VĀJĀS PUSES:

• Fiziskā sagatavotība (17)

• Uzbrukuma realizācija, arī metienu 
stiprums un vispār maz metienu (4)

• Nav saliedētība, trūkst komunikācija (3)



Latvijas sieviešu florbola izlase

Pēc kādām vērtībām Latvijas izlasei vajadzētu tiekties?
• DISCIPLĪNA (11)
• SALIEDĒTĪBA (11)
• MOTIVĀCIJA (10)

Kādā Latvijas izlasē Tu vēlētos spēlēt?
•Saliedētā; draudzīgā  
•Kur viena otru atbalsta  
•Kurai ir mērķi un iet uz tiem  
•Motivētā 
•Komandas gars, komanda ir kā ģimene 
•Tādā, kura nepadodas, ir fiziski un psiholoģiski 
noturīga, neatlaidīga un cīnās 

•Kur treneri uzlabo spēlētājus; treneri, kuriem rūp izlase 
un kuri novērtē visas spēlētājas un respektē 

•Pārliecinātā 
•Kur uzticas viena otrai 
•Kur ir laba komunikācija un sadarbība (arī starp 
maiņām) 

•Fiziski spēcīgā 
•Taktiski sagatavotā 
•Kur spēlētājas analizē savas kļūdas



Kopsavilkums par esošo situāciju sieviešu florbolā Latvijā:

Stiprās puses Problēmas

Iesaistītie cilvēki - entuziasti Tendence samazināties komandu skaitam 
virslīgas čempionātā

Savstarpēji draudzīgas/pazīstamas 
komandas

Zems sieviešu spēlētāju īpatsvars, salīdzinot 
ar citām florbola valstīm, taču LV kopējai 
situācijai diezgan atbilstoši

Spēlētāju motivēšana ar tikšanu izlasē Latvijas sieviešu izlases rezultātu 
pasliktināšanās PČ

Augsta sieviešu spēlētāju motivācija 15-19 
gadu vecuma grupā Sieviešu florbola koncentrēšanās Vidzemē

Pozitīvas tendences jauniešu čempionātā 
2019/2020 gada sezonā

Spēlētāju atšķirīgais sagatavotības līmenis 
LČ

Individuāli meistarīgas jaunās spēlētājas Esošo klubu un sporta skolu motivācija 
veidot sieviešu komandas

Nepietiekams treneru resurss



TRĪS VIRZIENI ATTĪSTĪBAI:

1. Jaunu dalībnieču un komandu iesaistīšana Latvijas 
čempionātā

2. Latvijas virslīgas čempionāta meistarības celšana - 
sabalansēt intereses starp “tautas sportu” un 
meistarību florbolā

3. Latvijas sieviešu izlases rezultāti un prestižs



1. Jaunu dalībnieču un komandu iesaistīšana Latvijas čempionātos

❖ Meiteņu grupu izveide esošajās sporta skolās (Talsi, Kurši, Valka, Lielvārde, Ulbroka, 
Rīgas Lauvas, utt.)

❖ Kur paliek tās meitenes, kuras trenējas zēnu grupās sporta skolā? Veidot sadarbības: 
Stende-Talsi, Grobiņa-Kurši, Madona-Cēsis, NND - Ulbroka, Babīte, utml.

             IZAICINĀJUMI:

❖ Treneri un organizatori, kuri ir gatavi darboties ar sieviešu florbola komandām 

❖ Florbola un sporta popularizēšana meiteņu vidū

❖ Iestrādes LČ nolikumos, kas veicinātu klubu motivāciju trenēt meitenes?!





2. Latvijas virslīgas čempionāts - balanss starp “tautas sportu” 
un meistarību florbolā

❖ Treneru un organizatoru motivācija un vēlme strādāt pie meistarības paaugstināšanas:

❖ Regulāra pieredzes apmaiņa

❖ Sadarbība ar izlases treneriem

❖ Trenēšanas filozofija - plašāks skatījums uz sportu kopumā

❖ Latvijas - Igaunijas līgas izveide?! 

❖ Treniņu programmas izveide un nometnes talantīgākajām un motivētākajām spēlētājām - U17, 
U19

❖ Ko darīt ar studentēm - spēlētājām, kuras pēc vidusskolas beigšanas no reģioniem dodas uz Rīgu 
mācīties? Augstskolu čempionāta organizēšana. 



3. Latvijas sieviešu izlases rezultāti un prestižs 
LATVIJA VAR!
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