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PRIEKŠVĀRDS

“Boče – spēle visiem” ir skolotāju rokasgrāmata, kas domāta kā praktisks ceļvedis, lai mācītu Bocce
(turpmāk  tekstā  Boče)  noteikumus.  Rokasgrāmatas  pamatā  ir  Speciālās  Olimpiādes  (Special
Olympics) izdotie Bočes noteikumi. Tā ir paredzēta skolotājiem, pulciņu vadītājiem un citiem, kas
vēlas iemācīt cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem sportiskā garā pavadīt brīvo laiku.
Grāmatā  piedāvāti  Boče  noteikumi,  speciālie  vingrinājumi,  rotaļas  un  testi,  kuri  palīdzēs  Boče
apmācībā, lai veiksmīgi sagatavotu sportistus sacensībām.
Rokasgrāmatas  publicēšanai  un izplatīšanai  ir  saņemta Speciālās Olimpiādes (Special Olympics)
atļauja.
Līdz šim Latvijā metodiskais materiāls nebija pieejams, Boče noteikumi nebija iztulkoti.  Pirmos
Boče  pulciņus  organizēju  Kuldīgas  novada  Bērnu  un  jauniešu  centrā  un  Pelču  speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā 2012./2013.m.g. Ar Latvijas Speciālās Olimpiādes, Kuldīgas
novada pašvaldības un Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra atbalstu, 22. novembrī
2012.g., sportisti pirmo reizi devās uz sacensībām uz Lietuvu (Atgaja speciālo skolu), sacensības
organizēja Lietuvas Speciālā Olimpiāde.
Pateicoties Boče trenerim un tiesnesim Rojam Sevidžam no SOEE, kurš ir arī viens no SO Boče
noteikumu autoriem, un viņa dzīvesbiedrei un asistentei Norinai (Roy Savage and Norina Special
Olympics  Europe/Eurasia),  kuri  2013.g.  augustā  Latvijā  novadīja  Boče  mācību  semināru  26
Latvijas  speciālo  skolu  sporta  skolotājiem,  rokasgrāmata  ir  papildināta  ar  zīmējumiem,  lai
skolotājiem būtu ērtāk to lietot.

Ceru, ka rokasgrāmata būs jums noderīga!

Paldies, visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem!

Nadija Strazdiņa
projekta autore
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PATEICĪBA

Šī grāmata tapusi ciešas sadarbības rezultātā starp uzņēmuma GSK Latvia darbiniekiem un Speciālā
sporta centra vadību.

Es vēlētos izteikt pateicību Gunai Zvirbulei, Edgaram Lūkinam, Klāvam Reiziņam, Dacei Butlerei,
Ilonai  Ķikutei,  Elīnai  Briedei,  Lindai  Vīķei,  Marikai  Rozentālei,  Daigai  Zvejai,  Ilonai  Loginai,
Olgai  Kalvānei,  Itai  Gunnei,  Signei  Riterei,  Ievai  Pelītei,  Antrai  Bērziņai,  Odetai  Matai,  Dacei
Šteinbergai, Jānim Eidiņam, Elvisam Strazdiņam un Lindai Gendrikai, kuri palīdzēja šīs grāmatas
tapšanā. 

Una Veseta
projekta vadītāja

4



Bočes treniņu vadlīnijas

Atbalstošie Speciālās Olimpiādes (Special Olympics) autori 

Marie Bedard, Special Olympics Florida
Art Bjork, Special Olympics Florida
Richard Calvanese, Special Olympics Massachusetts
Mary Greig, Special Olympics Australia
Dave Lenox, Special Olympics, Inc.
Roger Lord, Special Olympics Connecticut
Maureen Murphy, Special Olympics Connecticut
Ryan Murphy, Special Olympics, Inc.
Mike Ryan, Special Olympics New Zealand
Roy Savage, Special Olympics Ireland

Īpašs paldies par palīdzību un atbalstu

Floyd Croxton, Special Olympics, Inc., sportistam
Kellie Walls, Special Olympics, Inc.
Paul Whichard, Special Olympics, Inc.
Special Olympics Asia Pacific
Special Olympics Europe Eurasia
Special Olympics Florida, par atbalstu videomateriāla sagatavošanā
Special Olympics North America
Piedaloties sportistiem no Special Olympics Florida — Broward Count
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MĒRĶI 

Būtisks priekšnosacījums sportistu motivācijai gan treniņos, gan sacensībās ir sasniedzamu mērķu
izvirzīšana katram no viņiem. Mērķi nostiprina un nodrošina virzību atbilstoši treniņu un sacensību
plāniem.  Savukārt  sportiskā  pārliecība  padara  piedalīšanos  aizraujošu  un  ir  būtisks  nosacījums
sportista motivācijai.  Papildu informāciju un mērķu izvirzīšanas vingrinājumus var atrast nodaļā
„Efektīva treniņa principi”.

Mērķu izvirzīšana

Mērķu izvirzīšana ir sportista un trenera kopīgs darbs. Īstermiņa, starpposmu un ilgtermiņa mērķu 
galvenās iezīmes ir šādas:  

• tiem ir raksturīga pakāpeniska virzība uz panākumiem;
• tie ir pieņemami sportistam;
• tiem ir dažādas grūtības pakāpes – sākot no viegli izpildāmiem un beidzot ar grūtākiem;
• tiem jābūt izmērāmiem.

Ilgtermiņa mērķi

Sportists apgūs bočes pamata prasmes, atbilstošu sociālo uzvedību un funkcionālās zināšanas par 
noteikumiem, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi piedalītos bočes sacensībās. 

Īstermiņa mērķi

Kā tika minēts iepriekš, tad iniciatīvai par īstermiņa mērķu izvirzīšanu jānāk no sportista un tai 
jābūt sportista fokusētai. Ja īstermiņa mērķus izvirzīs tikai treneris, tad sportists uztvers tos kā 
trenera nevis paša mērķus, tāpēc tie visdrīzāk netiks sasniegti. 

Mērķu izvērtēšanas kontrolsaraksts

• Nosaki mērķi. 
• Vai mērķis ir saskaņā ar sportista vajadzībām? 
• Vai mērķis ir pozitīvi formulēts? Ja nav, pārrakstiet to.
• Vai mērķis ir atbilstošs sportista spējām un fokusējas tikai uz viņa vajadzībām? 
• Vai mērķis ir reāls mērķis, nevis rezultāts?
• Vai mērķis ir pietiekami svarīgs sportistam, lai viņš gribētu to sasniegt (un būs pietiekami 

daudz laika un enerģijas, lai to paveiktu)? 
• Kā šis mērķis mainīs sportista dzīvi? 
• Kāda veida šķēršļi sportistam var rasties, strādājot pie mērķa sasniegšanas? 
• Ko vēl papildus sportists zina?
• Kas sportistam jāiemācās, lai varētu mērķi sasniegt? 
• Kādi riski sportistam jāuzņemas? 
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Sezonas plānošana

Tāpat kā citos sporta veidos, arī “Special Olympics” bočes treneris attīsta treniņu filozofiju. Trenera
filozofijai ir jāsaskan ar „Special Olympics” filozofiju, kas nozīmē, ka katram sportistam ir tiesības
uz vienlīdzīgas kvalitātes treniņiem un godīgām un taisnīgām sacensībām. Tomēr veiksmīgi treneri
treniņu  plānā  iekļauj  ne  tikai  specifisku  attiecīgā  sporta  veida  prasmju  un  zināšanu  apguvi
komandas ietvaros, bet arī elementus, kas treniņus padara aizraujošus. 

Sezonas plāna attīstīšana

Bočes vairāk būtu uzskatāms par „ne ziemas” sporta veidu, jo parasti to spēlē ārpus telpām. Un
tomēr, ja ir piemērotas telpas un apstākļi, tad nav iemesla visu gadu nespēlēt boči. Kad ir spēlēšanai
vislabvēlīgākie apstākļi, tad var sākt plānot sezonu. 

Faktori, kas jāņem vērā:
• treniņu norises vietas pieejamība;
• treniņu norises vietas uzturēšana;
• vajadzība pēc transporta; 
• nepieciešamība pēc rezerves aprīkojuma; 
• pieejamo brīvprātīgo skaits.

Plānošana pirms treniņiem

Šīs darbības var veikt pirms sezonas sākuma: 
• treniņi pirms sezonas;
• muskuļu tonizēšana u.tml.; 
• apstiprinājumi par pagājušā gada sportistu atgriešanos; 
• sazināšanās ar visiem spēlētājiem, lai iegūtu apstiprinājumu par atgriešanos sezonā;
• jauno sportistu, brīvprātīgo, asistentu iepazīstināšana ar sporta veidu;
• pārliecinieties, ka visas administratīvās prasības tiek paveiktas un ka jaunie dalībnieki zina,

kad un kur sāksies treniņi;
• to treneru prasmju uzlabošana, kas ir jāpilnveido;
• ar kvalitatīviem treniņiem saistīto treneru vajadzību apzināšana un sazināšanās ar vietējo

koordinatoru to nodrošināšanai;
• sezonas sacensības un pasākumi;
• iepazīšanās ar gada laikā ieplānoto sacensību un pasākumu grafiku ar mērķi noteikt, kuros

piedalīsies jūsu komanda. 
• Noteikt datumus vismaz astoņu nedēļu treniņu plānam, ja nepieciešams.
• Noteikt  treniņu  sezonas  sākumu,  ņemot  vērā,  ka  pirmās  sacensības  notiek  saistībā  ar

sākotnēji izvēlēto sākuma datumu.
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• Izveikt prasmju novērtējumu.
• Izveikt atbilstošu spēlētāju izvērtējumu, lai noteiktu prasmes, kas viņiem jāuzlabo.
• Satikšanās ar visiem dalībniekiem, lai izrunātu sezonas plānus.
• Visu dalībnieku sapulces sasaukšana (spēlētāji, brīvprātīgie, vecāki, aprūpētāji) un sezonas

plāna izrunāšana vai pamainīšana, ja nepieciešams.
• Sezonas aktivitāšu īstenojums.

 Ir vērts apsvērt

• Uzlabot  savas zināšanas  par boči un tās  mācīšanas  metodēm sportistiem ar  intelektuālās
attīstības traucējumiem apmeklējot “Special Olympics” apmācības.

• Iekārtot treniņu zāli tā, lai to var izmantot visu gadu.
• Sagatavot nepieciešamo ekipējumu,  ņemot vērā, ka tam ir  jābūt pielāgotam cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām.
• Pieņemt darbā un apmācīt brīvprātīgos trenera asistentus.
• Noorganizēt transporta jautājumus.
• Pirms pirmā treniņa pārliecināties, ka visi sportisti ir veikuši veselības pārbaudi.
• Veidot reģistru ar sportistu ārstu un vecāku atļaujām.
• Katrai sezonai izvirzīt mērķus un to sasniegšanas plānu.
• Izstrādāt sezonas grafiku, kas ietver spēles, treniņus un paraugdemonstrējumus - sekot līdzi

tā  izpildei.  Apstiprināt  datumus,  kuros  ir  ieplānotas  vietējās,  rajona,  reģiona,  valsts,
starptautiskās un „Unified Bočes” sacensības.

• Izstrādājiet mājas apstākļos īstenojamu treniņu programmu.
• Izstrādājiet veidu, kā novērtēt katra sportista progresu.
• Izveidojiet sezonas budžetu.

Treniņu grafika apstiprināšana

Līdz  ko  ir  apstiprināta  un  novērtēta  treniņu  vieta,  ir  iespējams  izstrādāt  treniņu  un  sacensību
grafikus. Treniņu un sacensību grafikus ir jāiesniedz turpmāk minētajām ieinteresētajām grupām –
tas noteikti veicinās bočes spēles atpazīstamību:

• treniņu vietas pārstāvji;
• vietējā “Special Olympics” pārstāvniecība;
• brīvprātīgie treneri;
• sportisti;
• ģimenes;
• mediji;
• vadības komandas dalībnieki;
• valsts amatpersonas.

Treniņu grafikam ir jāsatur šāda informācija:
• datums;
• sākuma un beigu laiks;
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• reģistrācijas un/vai tikšanās vieta;
• norises vietas kontakttālrunis;
• trenera kontakttālrunis.

Sezonas plānošana

• Ir jāizmanto novērtēšanas „instrumenti”, lai noteiktu katra sportista spēju līmeni sezonas 
sākumā, kā arī viņa progresu sezonas laikā.

• Jāizstrādā astoņu nedēļu treniņu programma.
• Katru treniņu nepieciešams izveidot, ņemot vērā sasniedzamos mērķus, nepieciešamības 

gadījumā veicot izmaiņas.
• Fiziskā sagatavotība tiek apgūta kā prasme.
• Palielinot sarežģītības līmeni, jāizkopj prasmes.

Gatavošanās sacensībām

Pirms došanās uz sacensībām kopā ar individuālu sportistu vai komandu trenerim ir jāpārliecinās
par šādiem nosacījumiem.

Pirms sacensībām

• Sportistiem ir veiktas medicīniskās pārbaudes.
• Sportisti un treneri izprot spēles noteikumus.
• Pieteikuma formas ir aizpildītas bez kļūdām.
• Sportisti ir nodrošināti ar piemērotiem, vienotiem sporta tērpiem. 

Sacensību laikā

• Sportisti ir piereģistrēti, jāpārliecinās, vai vārdi un uzvārdi ir pareizi uzrakstīti.
• Sportisti un treneri pārzina sacensību norises teritorijas izkārtojumu.
• Sportisti un treneri ir informēti par sacensību sākuma laikiem un to norises vietām.
• Sportisti sacensību vietā ierodas laicīgi un ir veikuši iesildīšanās vingrinājumus. 
• Sportisti ievēro uzvedības un kārtības noteikumus.
• Sportisti tiek motivēti, lai tie sasniegtu vislabākos rezultātus un parādītu savu talantu.
• Sportisti veic atsildīšanās vingrinājumus (šis ir piemērots laiks, lai izvērtētu spēles norisi).
• Nepieciešams izvērtēt, kas spēles procesā veicās labi un ko būtu nepieciešams uzlabot.

Pēc sacensībām

• Sportistu ģimenes/aprūpētāji tiek informēti par spēles rezultātiem.
• Sportistu ģimenes/aprūpētāji tiek informēti par citiem sacensību dienas notikumiem.
• Nākamajā treniņā nepieciešams izvērtēt sacensības un tiem, kuri tās neapmeklēja, jāizstāsta 

par sasniegtajiem rezultātiem.
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Bočes treniņu plānošanas būtiskas sastāvdaļas

Katrā  treniņā  vajadzētu  iekļaut  noteiktus  pamata  elementus.  Laiks,  kas  tiks  patērēts  katram
elementam ir atkarīgs no šādiem faktoriem.

• Treniņa mērķis. Ir nepieciešams pārliecināties, ka visi iesaistītie zina, kāds ir treniņa mērķis
un ir piedalījušies tā uzstādīšanā.

• Treniņu  laiks  sezonā.  Sezonas  sākumā  ir  nepieciešams  attīstīt  spēles  prasmes,  savukārt
sezonas beigās tiek iegūta sacensību pieredze.

• Sportistu spēju līmenis. Sportistiem, kuru spējas ir zemākas, ir nepieciešams vairāk atkārtot
jau iepriekš apgūtās spēles prasmes.

• Treneru skaits. Jo lielāks ir treneru skaits, jo vairāk var tikt veikti individuālie treniņi, līdz ar
to prasmju uzlabojums ir ātrāk redzams.

• Treniņam atvēlētais  laiks.  Jaunu prasmju apgūšanai  2  stundu treniņā  tiek  iztērēts  vairāk
laika, nekā 90 minūšu treniņā.

Šie elementi ir jāiekļauj sportistu ikdienas treniņā. Katrs elements ir arī paskaidrots plašāk:
• iesildīšanās;
• iepriekš apgūtās prasmes;
• jaunas prasmes;
• sacensību pieredze;
• snieguma novērtējums.

Pēdējais posms treniņa plānošanā ir reālu aktivitāšu izstrādāšana. Plānojot treniņu, ņemiet vērā, ka
snieguma  uzlabošanās  galvenajās  treniņa  sastāvdaļās  notiks  vienlaicīgi  ar  pakāpenisku  fizisko
attīstību:

• no viegla uz sarežģītu;
• no lēna uz ātru;
• no zināma uz nezināmu;
• no vispārēja uz konkrētu;
• no starta līdz finišam.

Ja jūs esat izlēmis dibināt bočes līgu, ņemiet vērā, ka treniņi tiks apspriesti katras nedēļas līgas
sesijā. Treniņi var norisināties pirms, pēc un līgas spēles laikā. Pirms līgas spēles jūs varat stāstīt
par nepieciešamā ekipējuma izmantošanu un veikt iesildīšanos. Līgas spēles laikā jūs varat novērot
sportistus un viņu darbības, ievērojot to, ko viņi dara pareizi, kā arī vērstu uzmanību uz kļūdām.
Varat arī iepazīstināt ar bočes punktu skaitīšanu un etiķeti.  Pēc līgas spēles jūs varat strādāt pie
jaunu prasmju apgūšanas, un jau apgūto prasmju nostiprināšanas. Treniņa plāna modelis ir attēlots
turpmāk tekstā.

 Iesildīšanās un stiepšanās vingrinājumi   (10-15 min)  

Katram sportistam ir jāpiedalās iesildīšanās un stiepšanās vingrinājumos. Ir nepieciešams izstaipīt
visas muskuļu grupas, lai varētu sākt ripināšanas aktivitātes.
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Prasmju apmācība   (15-20 min)  

• Īsi pārstāstīt jau apgūtās prasmes
• Iepazīstināt ar jauno prasmju veidu
• Demonstrēt jaunās prasmes vienkārši un izprotami
• Pēc nepieciešamības palīdzēt tiem sportistiem, kuriem ir fiziskas problēmas
• Jauno prasmju apgūšanu ieplānot treniņa sākumā

Sacensību pieredze (viena, divas vai trīs spēles)
Sportisti mācās tieši spēles procesā, tas ir labākais prasmju apguves veids.

Atsildīšanās, stiepšanās un pārskats

Visiem  sportistiem  ir  jāpiedalās  atsildīšanās  vingrinājumos  pēc  treniņa.  Visu  muskuļu  grupu
stiepšanas  vingrinājumiem nevajadzētu  būt  tik  intensīviem,  cik  iesildīšanās  procesā.  Šis  ir  labs
mirklis, lai pieminētu veiksmes, kas bijušas treniņā, kā arī lai uzsvērtu progresu konkrētu sportistu
sniegumā - taču atcerieties, ka nevajadzētu likt citiem sportistiem justies mazāk veiksmīgiem. Var
arī veltīt laiku, lai noteiktu tās lietas, pie kurām ir nepieciešams piestrādāt nākamajā treniņā. Varat
arī paziņot svarīgus jaunumus, sacensību datumus, dzimšanas dienas, kopīgus pasākumus u.c. 

Katru treniņu, neskatoties uz to, vai tas ir bijis veiksmīgs, vai arī ne tik ļoti, vajadzētu beigt uz
pozitīvas nots, ar jautrību un smiekliem.

 Efektīva treniņa principi

Saglabāt aktivitāti Sportistiem ir jābūt aktīviem klausītājiem
Izstrādāt skaidrus mērķus Attīstība  notiks,  ja  sportisti  sapratīs,  kas  no  viņiem  tiek

sagaidīts
Sniegt skaidrus norādījumus Demonstrēt – veikt to akurāti
Protokolēt progresu Veidot savu un sportistu attīstības karti
Sniegt  pozitīvu  atgriezenisko
saiti

Uzsvērt un apbalvot sportistu labo sniegumu

Dažādot Variēt vingrinājumus – izvairīties no rutīnas
Veidot patiku Treniņos un sacensībās jāvalda pozitīvai un priecīgai gaisotnei,

tāpēc svarīgi uzturēt šādu attieksmi sevī un sportistos
Veicināt progresu Spēles apguves spējas attīstās, ja informāciju pasniedz šādi:

• no zināma uz nezināmu – jaunu lietu veiksmīga 
atklāšana;

• no vienkārša uz sarežģītu – saprast, ka ES to varu;
• no vispārēja uz konkrētu – kādēļ es smagi strādāju.

Maksimāli izmantot resursus Izmantot esošo aprīkojumu radoši, padomāt, kas vēl trūkst
Diferencēt Atšķirīgi sportisti, atšķirīgi mācīšanās līmeņi, atšķirīgas spējas
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 Treniņa veidlapas paraugs
Datums: Vieta: Laiks:
Mērķi:

Iesildīšanās - sagatavot ķermeni treniņam

Vadītājs Aktivitāte Aprīkojums

Saruna - pārrunāt ar sportistiem treniņa mērķus

Mērķi šodienai
Iepriekšējās  nodarbības
prasmes
Jaunās prasmes

Prasmju attīstība - spēles un vingrinājumi, lai veicinātu mācīšanos. Dariet to jautri.

Vadītājs Aktivitāte Aprīkojums

Pauze - sportisti var doties padzerties

Nostiprināt jauno prasmi

Treniņspēle - nostiprināt iepriekš apgūtās un jaunās prasmes

Iepriekšējās  nodarbības
prasmes
Jaunās prasmes

Saruna - nostiprināt jaunās prasmes un tehniku ar treniņspēli

Treniņspēle 1
Treniņspēle 2
Pārskatīt  iepriekšējās
nodarbības prasmes

Pārskatīt mājas darbus
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Padomi veiksmīgam treniņam

• Trenera asistentiem ir jāsniedz konkrēti uzdevumi saskaņā ar treniņa plānu.
• Pirms sportistu ierašanās sagatavojiet nepieciešamo inventāru.
• Savstarpēji iepazīstiniet trenerus un sportistus.
• Pārskatiet izstrādāto programmu kopīgi ar visiem. Ja grafikā ir izmaiņas, informējiet 

sportistus.
• Veiciet izmaiņas plānā ņemot vērā laika apstākļus un treniņu vietu, lai tiktu apmierinātas 

sportistu vajadzības.
• Veiciet izmaiņas vingrinājumos, lai sportisti negarlaikotos un nezaudētu interesi.
• Vingrojumiem ir jāseko citam pēc cita, lai sportisti negarlaikotos. Visiem ir jābūt 

aizņemtiem, pat ja tas ir atpūtas mirklis.
• Treniņa beigās veltiet laiku kādai aktivitātei, kas apvieno izaicinājumu un jautrību, lai 

sportisti vienmēr gaidītu šo brīdi.
• Ja aktivitāte norisinās labi, ir ieteicams to pārtraukt mirklī, kad intereses līmenis ir augsts.
• Veiciet treniņa kopsavilkumu, un informējiet par nākamo treniņu.
• Saglabājiet jautrību.

Padomi drošam treniņam

Kaut arī bočes spēlē ir tikai daži iespējamie riski, treneru atbildība ir nodrošināt to, ka sportisti tos
saprot  un novērtē.  Sportistu  drošība un labklājība ir  treneru galvenās  rūpes.  Bočes nav bīstams
sporta  veids,  taču negadījumi  notiek  brīžos,  kad treneri  neievēro  drošības  noteikumus.  Galvenā
trenera pienākums ir minimizēt ievainojumu rašanos, radot drošus apstākļus.

• Jāizstrādā  skaidri  saprotami  uzvedības  noteikumi  un  pirmajā  treniņā  sportisti  ir  ar  tiem
jāiepazīstina.

• Ja laika apstākļi ir nepiemēroti, ir nepieciešams plāns, kā sportistiem no tiem izvairīties.
• Jāpārliecinās, ka sportistiem ir līdzi ūdens uz katru treniņu, it sevišķi karstos laika apstākļos.
• Jāpārbauda pirmās palīdzības aptieciņa, jāpapildina tā.
• Jāapmāca treneri un sportisti par to, kā rīkoties ārkārtas situācijās.
• Jāizvēlas droša spēles teritorija. Treniņi nedrīkst notikt akmeņainās un bedrainās teritorijās,

tas var izraisīt traumas. Ar lūgumu izvairīties no šķēršļiem vien ir par maz.
• Jāapstaigā  teritorija  un  jānovāc  nedrošie  priekšmeti.  Trenējoties  iekštelpās  jābūt  īpaši

uzmanīgiem, sportisti var ieskriet treniņu aprīkojumā.
• Jāpārbauda bočes bumbas, vai tās nav ieplaisājušas, jo tas var izraisīt acu ievainojumus.
• Jāpārbauda,  vai  spēles  laukuma  sānu  un  gala  apmales  ir  droši  nostiprinātas.  Jāinstruē

sportisti,  ka  staigāšana  pa  šim  apmalēm  nav  pieļaujama.  Īpaša  uzmanība  ir  jāpievērš
pārvietojamām  laukuma  apmalēm,  kas  var  apgāzties  vēja  ietekmē,  vai  arī  tad,  ja  tām
uztriecas  sportists  vai  trāpa  bočes  bumba.  Pārliecinieties,  ka  šīs  apmales  ir  droši
nostiprinātas zemē.
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• Pārskatiet  pirmās  palīdzības  un ārkārtas  gadījumu procedūras.  Nodrošiniet,  ka  spēles  un
sacensību laikā ir pieejama mediķu uzraudzība.

• Pārliecinieties, ka sportistu ārkārtas gadījumu kontaktpersonu informācija ir atjaunota.
• Veiciet iesildīšanos un atsildīšanos, pirms un pēc treniņa, lai izvairītos no muskuļu traumām.
• Treniņos  veiciniet  sportistu  fizisko  sagatavotību.  Fiziski  sagatavoti  sportisti  retāk  gūst

traumas.
• Pārliecinieties,  ka sportisti  ir  līdzīgās  spēka kategorijās,  kad norisinās spēle vienam pret

otru..
• Pieprasiet, lai sportisti gan treniņos, gan spēlēs vilktu atbilstošu sporta tērpu, it īpaši apavus.
• Neizmantojiet  sevi  kā  mērķi,  piemēram,  stāvot  pretī  sportistiem  un  liekot  mest/ripināt

bumbu Jūsu virzienā. 
• Pārliecinieties, ka jums ir pieejami telefona sakari.
• Kamēr bočes bumbas netiek lietotas, tām ir jāatrodas uz zemes, tās nedrīkst tikt mētātas.

Nepieciešams iegaumēt, ka bočes bumbas ir smagas un var salūzt, vai ievainot pēdu, ja tiek
nomestas.

• Lai  pretinieki  nepaslīdētu  uz  bočes  bumbām,  tās,  kamēr  netiek  izmantotas,  ir  jānovieto
laukuma stūrī. Nekad neatstājiet bočes bumbas spēles laukumā, kur kāds var uz tām paslīdēt
un nokrist.

Bočes sacensības

Jo vairāk sacensību notiek, jo labāka kļūst komanda. „Special Olympics” stratēģiskā plāna daļa ir
veicināt vietējā līmeņa sporta attīstību. Sacensības motivē sportistus, trenerus un visu sporta vadības
komandu. Iekļaujiet spēļu grafikā pēc iespējas vairāk sacensību. Tam ir izstrādāti šādi priekšlikumi.

• Veidojiet spēles ar citām vietējām programmām.
• Pajautājiet  vietējai  vidusskolai,  vai  jūsu  sportisti  var  sacensties  ar  viņu  sportistiem

treniņu līmenī.
• Pievienojieties vietējai bočes asociācijai.
• Izveidojiet iknedēļas atvērto durvju tikšanās.
• Izveidojiet vietējo bočes asociāciju.
• Izmantojiet sacensību elementus katra treniņa sākumā un beigās.
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Treniņnodarbības paraugs
Komandas nosaukums:____________________
Datums:_________________    Norises vieta:________________

Šīs treniņa nodarbības mērķi Šajā treniņa sesijā nepieciešamais aprīkojums
Grupēt bumbas kopiņā 20 konusi
Grupēt bumbas vienādā attālumā 4 triju pēdu kvadrāti
Parādīt  divus  dažādus  bumbas
mešanas veidus

2 pilni komplekti ar bočes bumbām

Pārrunāt „Gada beigu deju” 30 prasmju lapas

Piezīmes/ Ievainojumi
• Atgādināt sportistiem par deju
• Pieskatīt Kailijas labo plecu
• Konrāda atveseļošanās novērtēšana

Treniņa nodarbības laika plānotājs
Atvēlētais laiks Aktivitāte
2-5 minūtes Dalībnieku  sagaidīšana,  treniņa  nodarbības  plāna  un  laika  sadalījuma

izskaidrošana
15 minūtes Iesildīšanās un izstaipīšanās
15 minūtes Izripināt  bumbu  līdz  augšējai  laukuma  daļai  un  atpakaļ  (pievēršot

uzmanību stājai)
15 minūtes Izmest bumbu līdz augšējai laukuma daļai un atpakaļ (pievēršot uzmanību

pareizai rokas atbrīvošanai)
5 minūtes Pauze ūdens iedzeršanai un diskusijai par divu iepriekšējo vingrinājumu

ieguvumiem
10 minūtes Izripināt  un  izmest  bumbu  līdz  augšējai  laukuma  daļai  un  atpakaļ

(pievēršot uzmanību uzlabojumiem)
15 minūtes Vingrināšanās  bumbu grupēšanā (pievēršot  uzmanību stājai  un bumbas

izmešanai)
15 minūtes Vingrināšanās  tālajā  ripināšanā  (pievēršot  uzmanību  stājai  un  rokas

atbrīvošanai)
15-20 minūtes Jautra grupēšanas spēle
15 minūtes Atsildīšanās un izstaipīšanās; dalībnieku atgriezeniskā saite par sesiju
5 minūtes Atgādinājumi par „Gada beigu deju” un atvadas
10 minūšu gara diskusija ar palīgtreneriem par to, kā viņi jutās šīs sesijas laikā
Treniņa sesijas novērtēšanas plāns
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Komandas dalībnieku atlase

Pareiza  komandas  dalībnieku  izvēle  ir  galvenais  priekšnosacījums,  lai  veiksmīgi  izveidotu
tradicionālo „Special Olympics” vai „Unified Sports” komandu. Turpmāk tekstā esam aprakstījuši
pāris galvenos priekšnosacījumus dalībnieku atlasei.

Dalībnieku sagrupēšana pēc spējām

Bočes vislabākie rezultāti tiek gūti, ja visiem komandas dalībniekiem ir līdzvērtīgas iemaņas sportā.
Pastāv  iespēja,  ka  komandas  dalībnieki  ar  daudz  attīstītākām  iemaņām  sportā  nekā  pārējiem
dalībniekiem varētu kontrolēt sacensības un uzņemties vadību vai, piemērojoties pārējiem, neattīstīt
savu potenciālu.  Abās situācijās  ir  samazināta  iespēja  sasniegt  vēlamo ieguvumu no komandas
dalībnieku sadarbības un grupu darba un iegūt nepieciešamo pieredzi.

Dalībnieku sagrupēšana pēc vecuma

Visiem komandas dalībniekiem vajadzētu būt aptuveni viena vecuma.

• Sportistiem vecuma grupā līdz 21 gadu vecumam, komandas dalībnieku vecuma starpība
varētu būt 3 - 5 gadi.

• Sportistiem  vecuma  grupā  no  22  gadu  vecuma  un  vecākiem,  komandas  dalībniekiem
vecuma starpība varētu būt 10 - 15 gadi.

• Komandas dalībnieki  varētu būt arī  no vienas ģimenes,  bet vajadzētu ņemt vērā vecuma
starpību. Bočes spēlē, piemēram, nevajadzētu sacensties 8 gadus vecam bērnam ar 30 gadus
vecu sportistu. 

Jēgpilnas iesaistes „Unified Sports” veidošana

„Unified Sports” termins ietver sevī „Special Olympics” filozofiju un principus. Veidojot apvienoto
komandu,  galvenais  mērķis  ir  sasniegt  komandas  dalībnieku  jēgpilnu  iesaistīšanos  sporta
nodarbības sākumā, tās laikā un līdz pat nodarbības beigām. Apvienotās komandas ir veidotas tā, lai
sniegtu jēgpilnu iesaistīšanos jebkuram sportistam un komandas dalībniekam. Katram komandas
dalībniekam ir jāspēlē loma, un ir iespēja dot savu ieguldījumu komandai. Jēgpilna iesaistīšanās
atsaucas arī uz kvalitatīvu „Unified Sports” komandu mijiedarbību un konkurenci. Ja tiek sasniegta
visu  komandas  biedru  jēgpilna  iesaistīšanās,  tad  tas  nodrošina  to,  ka  katrs  iegūst  pozitīvu  un
noderīgu pieredzi.
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Jēgpilnas iesaistīšanās indikatori

• Komandas biedri sacenšas, neradot nepamatotu risku ievainot sevi vai citus.
• Komandas biedri sacenšas, ievērojot sacensību noteikumus.
• Komandas  biedriem  ir  iespēja  dot  savu  ieguldījumu  komandas  sniegumam.  Komandas

biedriem būtu jāsaprot, kā, apvienojot savas prasmes ar citu sportistu prasmēm, iespējams
uzlabot to sportistu sniegumu, kuru spējas ir nedaudz zemākas kā pārējiem.

Jēgpilnas iesaistīšanās netiks panākta, ja:

• dažiem komandas  dalībniekiem ir  labāk  attīstītas  iemaņas  sportā  nekā  citiem komandas
dalībniekiem;

• komandas dalībnieki uz laukuma uzvedas vairāk kā treneri, nevis kā komandas biedri;
• komandas biedri kontrolē lielāko daļu sacensību aspektu būtiskos spēles brīžos;
• komandas dalībnieki netrenējas regulāri un ierodas tikai uz sacensībām;
• spējīgākajiem komandas dalībniekiem nākas dramatiski samazināt savu spēju līmeni tikai

tādēļ, lai tie neievainotu citus dalībniekus un kontrolētu visu spēli.

 Bočes prasmju novērtējums

Sportisko prasmju novērtēšanas tabula ir sistemātiska metode, kas ir noderīga, lai noteiktu sportista
prasmju līmeni. Bočes prasmju novērtēšanas karte ir izveidota tā, lai palīdzētu treneriem noteikt
sportistu prasmju līmeni pirms piedalīšanās spēlē. Šī karte būs noderīga treneriem vairāku iemeslu
dēļ:

• karte palīdzēs treneriem kopā ar sportistiem novērtēt, kādās disciplīnās viņš/viņa sacentīsies;
• karte palīdzēs noteikt treniņu pamata jomas katram sportistam;
• karte palīdzēs treneriem sagrupēt sportistus treniņu grupās pēc līdzīgām spējām;
• karte palīdzēs novērtēt katra sportista progresu;
• karte palīdzēs noteikt sportistu ikdienas treniņu grafiku.

Pirms sportistu novērtēšanas treneriem pašiem:

• ir  jāiepazīstas  ar  katru  no  galvenajiem  uzdevumiem,  kas  sagrupēti  zem  galvenajām
prasmēm;

• ir jābūt precīzam vizuālajam priekšstatam par katru uzdevumu;
• ir  jābūt  redzējušam  šo  prasmju  precīzu  demonstrējumu  kādas  kvalificētas  personas

izpildījumā 

Veicot novērtējumu, treneriem būs iespēja labāk izanalizēt katru sportistu. Ikreiz sāciet ar to, ka
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izskaidrojiet attiecīgo prasmi, ko plānots novērtēt. Kad iespējams, nodemonstrējiet šo prasmi. 

Atcerieties

Sportista vidējie rezultāti ir galvenais noteicošais faktors tam, cik labi sportists spēlē. Pierakstiet
katras spēles rezultātus un aprēķiniet vairāku nospēlēto spēļu vidējos rādītājus. Atbilstošs prasmju
līmenis tiek noteikts, aprēķinot vidējos rādītājus. Tas, kas būtu jāpanāk, ir sportistu vidējo rādītāju
pieaugums, salīdzinot rādītājus treniņa perioda sākumā un beigās. Atcerieties, ka rezultāti sākuma
periodā var būt daudz zemāki, jo dalībnieki vēl tikai apgūst spēli. 

Bočes prasmju novērtēšana karte

Sportista vārds:____________________ _______________                                  

Datums:_________________________________________   

Trenera vārds:____________________ _______________                                    

Datums:_________________   

Instrukcija

• Izmantojiet  šo  karti  pirms  treniņu/sacensību  sākuma,  lai  noteiktu  katra  sportista
prasmju pamatlīmeni.

• Lūdziet sportistiem atkārtot konkrēto prasmi vairākas reizes.

• Ja konkrēto darbību sportists  pareizi  izpilda 3 reizes  no pieciem mēģinājumiem,
atzīmējiet kvadrātiņu pie konkrētās prasmes, tādejādi norādot, ka konkrētā prasme
ir apgūta.

• Iekļaujiet programmas vērtēšanas nodarbības jūsu programmā.

• Sportisti var apgūt iemaņas jebkurā secībā. Sportisti ir novērtēti, ja visas iespējamās
kartes pozīcijas tiek aizpildītas.

Bočes laukuma izkārtojums

□ Atpazīst 10 pēdu soda līniju
□ Atpazīst 30 pēdu viduslīniju 
□ Atpazīst 50 pēdu līniju
□ Atpazīst laukuma galu apmales
□ Atpazīst laukuma sānu apmales
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Aprīkojuma izvēle

□ Atpazīst bočes bumbu
□ Atšķir bočes bumbu krāsas
□ Atpazīst pallino (mērķa bumbu)
□ Atpazīst mērlenti
□ Atpazīst izmantotos karodziņus (it īpaši sportisti ar redzes vai dzirdes traucējumiem)
□ Izprot saistību starp karodziņa krāsu un bočes bumbu

Vērtēšana

□ Izprot bočes spēles punktu vērtēšanas sistēmu
□ Izprot, ka gan individuālo spēlētāju, gan divu spēlētāju komandas uzvaras punkti ir 12
□ Izprot, ka četru spēlētāju komandas uzvaras punkti ir 16
□ Atpazīst sistēmu, kā tiek piešķirti punkti uz rezultātu kartes
□ Prot sekot līdzi tam, kā tiek likti punkti uz rezultātu kartes
□ Atpazīst uz rezultātu kartes dažādiem parakstiem domātās vietas
□ Saprot, ka var neparakstīt rezultātu karti, ja pret spēli tiks protestēts

Spēles noteikumi

□ Saprot spēli
□ Saprot, ka spēle balstās uz konkrētu punktu gūšanu
□ Zina, ko nozīmē katra laukumā atzīmētā līnija
□ Zina, ka, metot bumbu, nedrīkst šķērsot soda līniju
□ Zina, kā spēlēt ar četrām bumbām, ja spēlē piedalās individuāli
□ Zina, kā spēlēt ar divām bumbām, ja tā ir pāru spēle
□ Zina, kā spēlēt ar vienu bumbu, ja spēlē piedalās 4 dalībnieku komanda
□ Zina, ka uzsākt spēli var tikai pēc spēles vadītāja uzaicinājuma
□ Ievēro noteikumus gan spēles, gan treniņu laikā
□ Ievēro oficiālos „Special Olympics” bočes noteikumus

Sportiskā kultūra/etiķete

□ Ievēro spēles etiķeti
□ Spēles laikā demonstrē konkurētspēju
□ Ļauj izpausties arī pārējiem komandas dalībniekiem
□ Visu spēles laiku izvēlas un lieto vienas un tās pašas krāsas bumbas
□ Sagaida norādījumus no spēles vadītāja par savu kārtu spēlēt
□ Spēlē sadarbojoties un sacenšoties, uzmundrina pārējos komandas dalībniekus
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□ Seko līdzi saviem un komandas rezultātiem
□ Ieklausās trenera norādījumos
Spēles terminoloģija

□ Atpazīst terminus „komanda iekšā” un „ārā”
□ Atpazīst terminu „pārkāpums” 
□ Atpazīst terminu „mērķa metiens”
□ Atpazīst terminu „sitiena metiens”
□ Atpazīst terminu „metiens ar atsitienu” 
□ Atpazīst terminu „cīņa par atlēkušo bumbu”

Bumbas iegūšana

□ Savāc bumbu no laukuma aizmugures
□ Atpazīst savu bumbu pēc krāsas
□ Paceļ bumbu un tur to vidukļa līmenī
□ Pietur bumbu ar roku, kas nepiedalās metienā, un dodas uz starta pozīciju

Tvēriens

□ Novieto pirkstus un īkšķi vienmērīgi apkārt bumbai
□ Izmanto īkšķi, lai noturētu bumbu vietā
□ Bumbu tur plaukstas priekšējā daļā

Stāja

□ Ieņem starta pozīciju aiz soda līnijas
□ Tur kājas plecu platumā
□ Tur plecus un ķermeni pavērstus pret mērķi un vienmērīgi sadala ķermeņa svaru
□ Pareizi novieto kājas: labročiem kreisā kāja priekšā, kreiļiem - otrādi
□ Ieņem pareizu stāju un acis fokusē uz pallino jeb mērķa bumbu
□ Kontrolē bumbas stāvokli

Metiens

□ Virza bumbu uz priekšu apmēram līdz acu augstuma, kam seko lejupvērsta rokas kustība
□ Vēzē roku uz aizmuguri, turot to tuvu ķermenim
□ Vēzē roku tieši uz priekšu, lai izmestu bumbu
□ Veic vieglu kustību mērķa metienam
□ Veic spēcīgu kustību sitiena metienam
□ Spēj izpildīt mērķa metienu, stāvot uz vietas
□ Spēj izpildīt mērķa metienu kustībā
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□ Spēj izpildīt sitiena metienu, stāvot uz vietas
□ Spēj izpildīt sitiena metienu kustībā

Bumbas atbrīvošana

□ Ieņem pareizu stāju, priekšējai kājai atrodoties aiz soda līnijas un pleciem - pret mērķi
□ Met bumbu pāri soda līnijai pallino jeb mērķa virzienā
□ Izmetot bumbu, notur plaukstas locītavu pareizā pozīcijā
□ Pareizi turpina rokas kustību pēc metiena – uz priekšu un augšup

Ikdienas snieguma uzskaite

Ikdienas  sasniegumu pierakstīšana/reģistrēšana  ir  izveidota  tā,  lai  saglabātu  precīzu uzskaiti  par
sportista ikdienas darbībām, kamēr viņš apgūst sporta iemaņas. Ir vairāki iemesli, kādēļ treneriem
šāda pierakstu veikšana būtu lietderīga.

• Pieraksti saglabājas kā dokuments, kurā fiksēts sportista progress.
• Pieraksti palīdz trenerim noteikt sportista treniņa programmas pakāpenisku secību. 
• Pieraksti ļauj treneriem būt elastīgam faktiskajās mācību un treniņu nodarbībās, jo viņš var

sadalīt  prasmes  specifiskākos  mazākos   uzdevumos,  kas  atbilstu  katra  sportista
individuālajām vajadzībām.

• Pieraksti  palīdz  treneriem  izvēlēties  piemērotāko  prasmju  mācīšanas  metodi,  pareizos
apstākļus un kritērijus, lai novērtētu sportistu sniegumu.

Izmantojot ikdienas sniegumu uzskaiti

Protokola augšpusē treneris norāda savu un sportista vārdu, kā arī bočes sacensību nosaukumu. Ja ar
sportistu nodarbojas vairāk nekā viens treneris, tad katram attiecīgajam trenerim jānorāda datums
pie sava vārda.

Pirms treniņu nodarbības sākuma treneris izlemj kādas prasmes tiks apgūtas. Treneris šo lēmumu
pieņem, balstoties  uz sportista vecumu, interesēm, garīgajām un fiziskajām spējām. Prasmei vai
izpildāmajam uzdevumam, kas būs jāveic sportistam, ir jābūt precīzi formulētai/tam vai aprakstītai/-
tam. Treneris attiecīgo prasmi ieraksta kreisās kolonnas pirmajā līnijā. Katra nākamā prasme tiek
ievadīta, kad sportists ir apguvis iepriekšējo. Protams, ka vairāk nekā viena lapa var tikt izmantota,
lai  atzīmētu  visas  prasmes,  kas  tiek  apgūtas.  Kā arī,  ja sportists  nevar  izpildīt  noteikto  prasmi,
treneris var sadalīt attiecīgo prasmi mazākos uzdevumos, kas ļaus sportistiem to apgūt.
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Apgūšanas nosacījumi un kritēriji

Pēc tam, kad treneris ir ierakstījis konkrēto prasmi, viņam/viņai ir jāizlemj par nosacījumiem un
kritērijiem pēc kuriem sportistam būs jāapgūst šī prasme. Nosacījumi ir īpaši apstākļi, kas nosaka
veidu,  kādā  sportistam  jāspēj  prasmi  izpildīt.  Piemēram,  ”nodemonstrējot  un  ar  palīdzību”.
Trenerim  vienmēr  ir  jādarbojas  saskaņā  ar  pieņēmumu,  ka  maksimālie  nosacījumi,  saskaņā  ar
kuriem  sportists  apgūst  prasmi,  ir  „pēc  uzaicinājuma  un  bez  citu  palīdzības”,  tādejādi  nav
nepieciešams šo nosacījumu ievadīt protokolā pretī prasmes ierakstam. Ideālā gadījumā trenerim
vajadzētu organizēt prasmes un nosacījumus tā, lai sportists pamazām iemācītos veikt prasmi pēc
uzaicinājuma un bez citu palīdzības.

Kritēriji ir standarti, kas nosaka, cik labi prasme ir jāveic. Trenerim ir jānosaka tādi standarti, kas
reāli atbilst sportista garīgajām un fiziskajām spējām. Ņemot vērā dažādos prasmju veidus, kritēriji
varētu  ietvert  dažādus  standartus,  piemēram,  patērētā  laika  daudzumu,  atkārtojumu  skaitu,
precizitāti, attālumu un ātrumu.

Nodarbību datumi un izmantoties mācību līmeņi

Treneris var strādāt pie viena uzdevuma pāris dienas un var šajā laikā arī izmantot vairākas mācību
metodes,  lai  panāktu,  ka sportists  veic  uzdevumu pēc uzaicinājuma un bez citu  palīdzības.  Lai
izveidotu sportistam atbilstošu mācību programmu, trenerim jāreģistrē datumi, kad viņš ir strādājis
pie konkrētajiem uzdevumiem un jāatzīmē  mācību metodes, kas šajos datumos tika izmantotas.

 

Bočes tērpi 

Bočes spēlē visiem dalībniekiem ir nepieciešama atbilstošs apģērbs. Jums kā trenerim vajadzētu
apspriest  ar dalībniekiem, kāda veida sporta drēbes treniņos un sacensībās būtu pieņemamas un
kādas  ne.  Vajadzētu  apspriest,  cik  svarīgi  ir  izvēlēties  piemērotu  apģērbu,  kā arī  katra  apģērba
priekšrocības un trūkumus, lai tos vilktu treniņu laikā vai sacensībās. Piemēram, džinsa auduma
bikses (kā īsās, tā garās) jebkurā gadījumā nav piemērots apģērbs. Paskaidrojiet, ka sportisti nevar
sasniegt labākos rezultātus nēsājot džinsus, kas ierobežo kustības. Būtu jāizvēlas sporta nodarbībām
piemērots  apģērbs.  Jūs  pat  varat  parādīt  piemēru,  valkājot  atbilstošu  apģērbu gan treniņos,  gan
sacensībās.

• Dalībniekiem vienmēr būtu jāvelk ērts apģērbs.
• Apģērbam jābūt tādam, lai tajā varētu brīvi kustēties.

• Ikdienas skolas drēbes ir pieņemamas. 
• Sacensībās būtu piemērotas baltas vai gaišas krāsas drēbes.
• Dalībniekiem nav atļauts vilkt tādus apavus, kas varētu sabojāt laukuma segumu.
• Dalībnieki nedrīkst piedalīties spēlē bez apaviem. Nevajadzētu izvēlēties arī sandales, jo tās

pietiekami vai vispār nepasargā no traumām, piemēram, gadījumos, ja uz kājas tiek uzmesta
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bumba.
• Dalībniekiem vajadzētu  ieteikt  lietot  saules  aizsargkrēmus,  cepures  un citus  aizsardzības

līdzekļus pret saules starojumu.
Sacensību noteikumi

• Dalībniekiem ir jāvelk tāds apģērbs, kas ir piemērots bočes spēlei.

• Dalībniekiem ir aizliegts vilkt tādus apavus, kas var sabojāt laukuma segumu, kā arī aizliegts
piedalīties spēlē bez apaviem.

• Dalībniekiem, kuri ir tērpušies apšaubāmi vai izaicinoši, vai arī kuru tērps nav sacensībām 
piemērots, var tikt izslēgti no dalības spēlē.  

Bočes aprīkojums

Zemāk norādīts, kādi sporta piederumi ir jāizmanto bočes spēlē. Ir svarīgi, lai dalībnieki, saprot,
kam attiecīgie  piederumi ir paredzēti  un kā tie ietekmē viņu sniegumu.  Dalībniekiem vajadzētu
prast nosaukt katru spēles piederumu un zināt, kā to izmantot. Lai nostiprinātu šīs zināšanas, lieciet
viņiem izvēlēties piederumus, kas piemēroti katra attiecīgā uzdevuma veikšanai.

• Bočes bumba
• Pallino
• Metra mērs
• Karodziņi
• Vērtēšanas ierīce

Bočes bumbas Var būt viena izmēra un izgatavotas no koka vai no kompozītmateriāla.
Oficiālās turnīra bumbas izmēri var būt no 107 mm līdz 110 mm, svars
900 g. Krāsai nav noteicošas nozīmes.  Ir svarīgi, lai  vienas komandas
četras bumbas krāsas manāmi atšķirtos no otras komandas četru bumbu
krāsas.

Pallino Šī bumba (diametrs – 50 mm) nedrīkst būt lielāka par 63 mm vai mazāka
par  48  mm.  Šīs  bumbas  krāsai  jābūt  manāmi  atšķirīgai  no  bočes
bumbām. Krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma seguma krāsas.

Metra mērs Jebkura ierīce, kas mēra attālumu starp diviem objektiem un ko ir atzinis
turnīra tiesnesis

Karogi Var būt jebkādas ierīces, kas ir tādā pašā krāsa kā bočes bumbas un kuras
ir apstiprinājis turnīra tiesnesis

Tiem jābūt pietiekami lieliem, lai tos redzētu no 50 pēdu attāluma. 

Vērtēšanas ierīce Var būt jebkura ierīce, ko var izmantot spēles rezultātu pierakstīšanai tās
laikā un ko ir atzinis turnīra tiesnesis.
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Iesildīšanās

Iesildīšanās  ir  pirmā  jebkura  treniņa  vai  gatavošanās  sacensībām daļa.  Iesildīšanos  sāk  lēnām;
sistemātiski  un pakāpeniski  iesaistot  visas  muskuļu  grupas  un ķermeņa daļas,  lai  sportists  būtu
gatavs treniņam un sacensībām. Turklāt papildus sportistu psiholoģiskai noskaņošanai, iesildīšanās
sniedz arī vairākus fizioloģiskus efektus: 

• paaugstina ķermeņa temperatūru;

• paātrina vielmaiņu;

• paātrina sirdsdarbību un elpošanu;

• sagatavo muskuļus un nervu sistēmu fiziskai slodzei. 

Iesildīšanās atbilst  plānotajai  aktivitātei.  Iesildīšanās vingrinājumos ir aktīvas kustības,  kas kļūst
arvien  sparīgākas,  lai  paātrinātu  sirdsdarbību,  elpošanu un vielmaiņu.  Pavisam iesildīšanās  ilgst
vismaz 25 minūtes un notiek tieši pirms treniņa vai sacensībām. Iesildīšanās periodā jāizpilda šādas
pamata tehnikas. 

Aktivitāte Mērķis Laiks (vismaz)
Lēna aeroba pastaiga/skrējiens Iesildīt muskuļus 5 minūtes
Stiepšanās Palielināt kustību amplitūdu 10 minūtes
Speciālo prasmju trenēšana Veicināt koordināciju treniņos/sacensībās 10 minūtes

Pastaiga 

Pastaiga ir sportista programmas pirmais vingrinājums. Sportisti uzsāk muskuļu iesildīšanu ar lēnu
pastaigu 3-5 minūšu ilgumā. Tas liek asinīm straujāk riņķot cauri visiem muskuļiem, nodrošinot
lielāku to elastību stiepšanās vingrinājumos. Pastaigas vienīgais mērķis ir asiņu plūsmas veicināšana
un muskuļu iesildīšana nākamajiem intensīvākajiem vingrinājumiem. 

Skrējiens

Skrējiens ir nākamais sportista rutīnas vingrinājums. Sportisti sāk ar lēnu 3-5 minūšu skrējienu, lai
iesildītu muskuļus. Tas liek asinīm straujāk riņķot cauri visiem muskuļiem, nodrošinot lielāku to
elastību stiepšanās vingrinājumos. Skrējiens jāuzsāk lēnām, pakāpeniski palielinot tā ātrumu pirms
skrējiena beigām. Taču sportistam nekad nevajadzētu pārsniegt 50 procentus no savas maksimālās
jaudas līdz skrējiena beigām. Atcerieties, ka šīs fāzes vienīgais mērķis ir asinsrites veicināšana un
muskuļu iesildīšana.
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Stiepšanās
Stiepšanās ir  viena no būtiskākajām iesildīšanās  daļām, kas nosaka sportista  sniegumu.  Elastīgs
muskulis  ir  arī  veselāks  un  stiprāks,  jo  labāk  izpilda  kustības  un  ir  pakļauts  mazākam traumu
riskam. Sīkāku informāciju skatieties sadaļā „Stiepšanās”. 

Speciālo prasmju trenēšana
Speciālās prasmes apgūst, sākot ar zemu grūtības līmeni, turpina ar vidēju līmeni un visbeidzot -
pāriet augstā grūtības līmenī. Mudiniet katru sportistu tuvoties savu spēju robežai. 

Kinestētiskas  kustības  nostiprina,  atkārtoti  izpildot  kādu  daļu  no  prasmei  nepieciešamajām
kustībām.  Daudzkārt  kustības  pastiprina/izpilda  plašākā  apmērā,  lai  stiprinātu  muskuļus,  kas  to
izpilda.  Katrā  treniņu  nodarbībā  sportistam  jāizpilda  visu  kustību  spektrs,  lai  viņš  attīstītu  un
nostiprinātu visas nepieciešamās prasmes, kas nepieciešamas kādas darbības izpildei. 

Izpildot stiepšanās vingrinājumus, ir jāpatur prātā pieci principi:

• Stiepšanās vienmēr jāizpilda pēc iesildīšanās. 
• Stiepšanās vienmēr jāizpilda lēnām.
• Veicot stiepšanos, jāievēro mērenība (nedrīkst „pārstiepties”).
• Veicot stiepšanos, nedrīkst pārlieku sasprindzināt muskuļus.
• Vienmēr jāvelta pietiekami daudz laika visām muskuļu grupām; taču sevišķa vērība 

jāpievērš pleciem, muguras lejasdaļai un kājām, jo šīs muskuļu grupas spēles laikā tiks 
izmantotas visvairāk. 

Darbojoties ar katru muskuļu grupu, izskaidrojiet  sportistiem, ko katrs vingrinājums dod katram
muskulim. Stiepšanos ir ieteicams izpildīt noteiktā secībā. Turpmāk sniegtajos piemēros tiek sākts
ar  apakšējām  muskuļu  grupām  un  turpināts  virzienā  uz  augšu.  Darbojoties  pēc  šāda  parauga,
sportisti  zinās,  kādi  stiepšanās  vingrinājumi  ir  nākamie,  un  nākamajā  stiepšanās  vingrinājumu
izpildes reizē varēs līdzdarboties vai pat vadīt stiepšanos, nosaucot muskuļu grupas.

Speciālie stiepšanās vingrinājumi iesildīšanās laikā
Veiciet potīšu stiepšanās vingrinājumu

• Nostājieties ar kājām nedaudz ieplatus
• Paceliet vienu kāju nedaudz virs zemes 
• Rotējiet potīti pulksteņrādītāja virzienā
• Turpiniet rotēt 5-10 sekundes 
• Ar otru potīti dariet to pašu
• Atkārtojiet vingrinājumu divas reizes

Veiciet ikru muskuļu stiepšanās vingrinājumu 
• Nostājieties ar kājām nedaudz ieplatus
• Nolieciet vienu kāju priekšā otrai, aizmugurējo pēdu piespiežot cieši pie zemes 
• Nedaudz noliecieties uz priekšu, pārnesot svaru uz priekšējo kāju 
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• Noturiet šādu pozu 10-15 sekundes 
• Atkārtojiet to pašu ar otru kāju
• Atkārtojiet vingrinājumu divas reizes

Veiciet gurnu un muguras lejasdaļas stiepšanās vingrinājumu 
• Nostājieties ar taisnām kājām un sakrustotām potītēm 
• Nolieciet gurnus uz priekšu 
• Nostiepiet rokas gar kājām, cik zemu vien iespējams
• Noturiet pozu 10-15 sekundes
• Atgriezieties sākuma stāvoklī
• Sakrustojiet potītes, mainot kājas vietām 
• Atkārtojiet to pašu
• Atkārtojiet vingrinājumu divas reizes

Veiciet sānu stiepšanās vingrinājumu 
• Kājas plecu platumā, rokas gar sāniem
• Lēni izpletiet rokas sānis un turiet 
• Nolieciet vidukli sānis, turot plecus atpakaļ 
• Atgriezieties sākuma stāvoklī
• Atkārtojiet to pašu uz pretējo pusi 
• Atkārtojiet vingrinājumu divas reizes

Veiciet plecu stiepšanās vingrinājumu
• Nostājieties ar pēdām nedaudz ieplatus
• Turot taisnu muguru, izpletiet rokas sānis 
• Rotējiet abas rokas kā vējdzirnavu spārnus 
• Turpiniet to darīt 10-15 sekundes
• Atkārojiet vingrinājumu uz pretējo pusi 

Atcerieties, ka šajā brīdī ir piemērots laiks, lai izrunātu dažus no nodarbības mērķiem un atkārtotu 
svarīgus norādījumus no iepriekšējās nedēļas nodarbības.
 

Atsildīšanās

Atsildīšanās  ir  tikpat  svarīga,  cik  iesildīšanās;  taču  bieži  vien  to  izlaiž.  Pēkšņa  aktivitātes
pārtraukšana  var  izraisīt  asiņu  „sastrēgumu”  un  palēnināt  vielmaiņas  galaproduktu  izvadi  no
sportista  ķermeņa.  Tā  var  izraisīt  arī  krampjus,  sāpīgumu un citas  problēmas.  Atsildīšanās  ļauj
pakāpeniski samazināt sportista ķermeņa temperatūru un sirdsdarbības ātrumu un paātrina spēka
atjaunošanās procesus pirms nākamā treniņa vai sacensībām. Atsildīšanās ir arī piemērots brīdis
trenera un sportista sarunai par nodarbību vai sacensībām.

Aktivitāte Mērķis Laiks (vismaz)
Lēna aeroba pastaiga/skrējiens Samazina  ķermeņa  temperatūru  

un pulsu
5 minūtes

Viegla stiepšanās Izvada vielmaiņas galaproduktus no muskuļiem 5 minūtes
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Speciālie stiepšanās vingrinājumi atsildīšanās laikā

Veiciet potīšu stiepšanās vingrinājumu

• Nostājieties ar kājām nedaudz ieplatus

• Paceliet vienu kāju nedaudz virs zemes 

• Rotējiet potīti pulksteņrādītāja virzienā

• Turpiniet rotēt 5 - 10 sekundes 

• Ar otru potīti dariet to pašu

Veiciet ikru muskuļu stiepšanās vingrinājumu 

• Nostājieties ar kājām nedaudz ieplatus

• Nolieciet vienu kāju priekšā otrai, aizmugurējo pēdu piespiežot cieši pie zemes 

• Nedaudz noliecieties uz priekšu, pārnesot svaru uz priekšējo kāju 

• Noturiet šādu pozu 10-15 sekundes 

• Atkārtojiet to pašu ar otru kāju

Veiciet gurnu un muguras lejasdaļas stiepšanās vingrinājumu 

• Nostājieties ar taisnām kājām un sakrustotām potītēm 

• Nolieciet gurnus uz priekšu 

• Nostiepiet rokas gar kājām, cik zemu vien iespējams

• Noturiet pozu 10-15 sekundes

• Atgriezieties sākuma stāvoklī

• Sakrustojiet potītes, mainot kājas vietām 

• Atkārtojiet to pašu

Veiciet sānu stiepšanās vingrinājumu 

• Nostājieties ar pēdām nedaudz ieplatus un ar rokām sānis 

• Lēni izpletiet rokas sānis un turiet 

• Nolieciet vidukli sānis, turot plecus atpakaļ 

• Atgriezieties sākuma stāvoklī

• Atkārtojiet to pašu uz pretējo pusi 

Veiciet plecu stiepšanas vingrinājumu

• Nostājieties ar pēdām nedaudz ieplatus
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• Turot taisnu muguru, izpletiet rokas sānis 

• Rotējiet abas rokas kā vējdzirnavu spārnus 

• Turpiniet to darīt 10-15 sekundes

• Atkārojiet vingrinājumu uz pretējo pusi 

Nobeiguma stiepšanās laikā ir piemērots brīdis, lai pārspriestu svarīgus secinājumus par aizvadīto
nodarbību un atgādinātu sportistiem svarīgu informāciju. Šajā brīdī jūs varat arī paslavēt sportistu
progresu vai kādus izcilus sasniegumus.

 Bočes koncepcijas un stratēģijas 

Mērķa metiens

Šis koncepts/termins tiek izmantots, kad tiek definēta sportista vajadzība iegūt punktu vai palielināt
to  punktu skaitu,  kas viņam vai viņa komandai  jau ir.  Šis  ir  bočes kortā  visbiežāk izmantotais
metiena veids. 

Sitiena metiens

Šis koncepts/termins tiek izmantots, kad tiek definēta sportista vajadzība izjaukt pretnieka bumbu
izkārtojumu laukumā un samazināt punktu starpību, kas to šķir no pretinieka. 

Bumbas atbrīvošana  

Šis  koncepts/termins  tiek  izmantots,  kad  komanda  jau  ir  vadībā,  un  vēlas  drīzāk  nevis  izdarīt
nopietnu metienu un, iespējams, tādējādi zaudēt savu punktu pārsvaru. Tāpēc sportists var it  kā
izmest bumbu sev priekšā un tādējādi to vienkārši it kā atbrīvot. 

Atsitiena metiens

Šis koncepts/termins tiek izmantots, kad sportistam var būt vajadzība aizripināt bumbu līdz sānu
apmalei un panākt tās „atlēcienu”. Šis paņēmiens parasti sportistam palīdz „apspēlēt apkārt” savai
vai pretinieka komandas bumbai. Šo manevru var izmantot, lai iegūtu vairāk punktus vai mazinātu
pretinieka punktu pārsvaru. Sportistam šajā gadījumā jāuzmanās no stūriem. 

30



Divi pamata metieni 

Mērķa metiens
Šis bočes metiens tiek izpildīts maigi un mierīgi. Bumba tajā tiek drīzāk ripināta, nevis mesta vai 
sviesta. To izmanto, lai iegūtu punktu vai palielinātu jau iegūto punktu skaitu. Šis metiens ir 
pretstats tiem metieniem, kas tiek izpildīti spēcīgi ar mērķi izmainīt citu bumbiņu izvietojumu.

Sitiena metiens 
Sitiena metiens tiek izspēlēts kā spēcīgs metiens. Šajā gadījumā bumba tiek izmesta/izripināta ar
lielu  spēku,  lai  izgrūstu  pretinieka  bumbas  no  vietas,  tādējādi  iegūstot  punktu  vai  samazinot
pretinieka punktu skaitu. Šis metiens ir pilnīgi pretstats metienam, kad sportists lēni un maigi izmet
bumbu.

Padomi trenerim 

• Katrs no šiem diviem metieniem var tikt izmantots ne tikai dažādās spēles, bet pat dažādās
spēles stadijās. 

• Lai  arī  daži  no  sportistiem  tā  arī  nekad  neuzdrošināsies  veikt  kādus  no  pieminētajiem
metieniem, tas nav iemesls, lai neveidotu viņos par tiem izpratni. 

• Kā treneru, tā dalībnieku drošība ir pati svarīgākā kā visos treniņos, tā sacensībās. 
 

Spēles izpratne 

Neļaujieties  pieņēmumiem,  ka  spēlētāji  ar  mazāk  attīstītām spējām zinās  pat  pašu  vienkāršāko
spēles mērķi. Šādiem spēlētājiem var būt grūtības uztvert pat pašus vienkāršākos spēles jēdzienus,
piemēram, atšķirt pretiniekus no savas komandas biedriem. 

Bočes pamati un mērķis 

Bočes spēlē izmanto astoņas lielas bumbas un vienu mazu mērķa bumbu, sauktu par pallino (vārds
itāļu valodā, kas apzīmē mazu bumbu). Lielo bumbu diametrs ir apmēram 107mm, bet svars - 900
grams.  Abu  pretinieka  komandu  bumbas  ir  divās  izteikti  atšķirīgās  krāsās,  un  dažkārt  pat  ar
dažādiem marķējumiem. Šie atšķirīgie marķējumi palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo viņi
atšķir dažādās bumbas ar taustes palīdzību. 

Sacensības norit vienspēlē, divspēlē vai komandās. Spēle sākas ar monētas izmešanu, lai noteiktu
spēlētāju secību. Kad tas paveikts, tiek izripināta pallino un pirmā kārtas numura komandas bumba.
Pēc tam savu bumbu izripina otrā kārtas numura komanda, cenšoties to maksimāli tuvināt pallino. 

Ja pretinieka komandai bumbas metienā ir veicies, pirmā kārtas numura komanda cenšas atkārtoti
nostiprināt savas labās pozīcijas. Ja šai komandai pirmajā metienā neveicas, tā turpina spēli, līdz
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sasniedz savu mērķi vai arī izmet visas savas bumbas. Katrai komandai tiek dota iespēja izmest vai
izripināt savas četras lielās bumbas pallino virzienā.  

Spēles mērķis ir pietuvināt iespējami vairāk komandas bumbu mērķa bumbai, pārspējot pretinieku.
Pēc tam, kad abas komandas ir izmetušas visas savas bumbas, viens spēles posms ir beidzies un tiek
izmērīts  attālums  starp  pallino un  bočes  bumbām un  piešķirti  punkti.  Uzvarēt  konkrētā  spēles
posmā vai visā spēlē var tikai viena komanda. Punkts tiek piešķirts par ikvienu bumbu, kas atrodas
tuvāk pallino nekā pretinieka bumba. Tādējādi komanda var iegūt maksimums četrus punktus gan
konkrētā spēles posmā, gan spēlē kopumā.

Sacensībās  spēle  parasti  ilgst,  līdz tiek  iegūti  12 vai  16 punkti,  kaut  gan,  spēlējot  vien atpūtas
nolūkā, spēles ilgumu ierobežo vienīgi laiks, ko sportisti ir gatavi spēlei veltīt. Spēlei var būt no trīs
vai četriem posmiem līdz pat trīsdesmit, atkarībā no punktu skaita, kas tiek piešķirts katra posma
beigās. Atkarībā no spēlētāju prasmēm, spēle var ilgt no 15 minūtēm līdz stundai. 

Bočes sniegtie fiziskie un sociālie ieguvumi 

Neraugoties uz to, ka tiek spēlēta profesionālos laukumos, bočes nav fiziski sarežģīta spēle. Te nav
jādauza mugura  un ceļi,  kā tas  ir,  piemēram,  basketbolā.  Vai  arī  jāveic  sprints  vai  lēkšana kā,
piemēram, vieglatlētikā vai rokasbumbā.

Lai spēlētu boči, Jums nav jābūt īpašā sportiskā formā, kaut gan fiziskā sagatavotība lielā mērā
ietekmē izturību ikvienā sporta veidā, kur valda sacensību elements. No otras puses, bočes sniegtie
garīgie un sociālie  ieguvumi ir nepārvērtējami.  Līdzdalība jebkurā sporta veidā veicina veselīgu
dzīves veidu. Un vēl bez visa cita, bočes atbilst tiem šodienas veselības un labsajūtas standartiem,
kas īpaši novērtē tos sporta veidus, ar ko var nodarboties visi gadagājuma cilvēki, ne tikai jaunieši.

Šeit  jāuzsver  arī  spēles  sniegtie  sociālie  ieguvumi.  Lai  sasniegtu  panākumus,  šajā  spēlē  nav
nepieciešami  apjomīgi  intelektuālie  resursi.  Šā  iemesla  dēļ  šajā  spēlē  personas  ar  īpašām
vajadzībām  var  vienlīdz  pārliecinoši  sacensties  ar  cilvēkiem,  kuriem  nav  nekādu  veselības
traucējumu.  

Bočes individuālās prasmes 
Satvēriens

Lai varētu ripināt vai mest bočes bumbu, sportistam ir jāizprot pareiza bumbas satvēriena būtība.
Sportists ir gatavs, ja viņš:

• prot stingri saturēt rokā bočes bumbu; 
• var pilnībā kontrolēt bumbu, kamēr tā ir viņa ir rokā.

Prasmes apmācība
Bočes bumbas turēšana rokā

• Paņemiet bumbu un turiet to vidukļa līmenī.
• Pārliecinieties, vai bumba ērti ieguļ plaukstā.
• Pārliecinieties, vai pirksti aptver bumbas lejasdaļu.
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• Īkšķis tiek izmantots bumbas noturēšanai, nevis spiediena radīšanai.
• Pirkstiem bumba ir jāaptver vienmērīgi. 

Bumbu var arī turēt apvērstā pozīcijā, bet tas nav piemērots spēlētājiem ar mazām plaukstām.

Padomi trenerim
• Pārliecinieties, vai sportists savu bumbu atpazīst pēc krāsas
• Pārliecinieties, vai sportists spēj kontrolēt bumbas svaru un apjomu
• Pārliecinieties par pareizu sportista pirkstu izvietojumu uz bumbas
• Pārliecinieties, vai bumba atrodas plaukstas priekšējā daļā nevis aizmugurējā

Lai pārbaudītu, vai sportists ir gatavs spēlēt ar apgrieztu tvērienu, pajautājiet viņam, lai viņš noliec
savu roku ar bumbu uz leju – svarīgi, lai bumba plaukstā iegultu stabili un nekristu ārā.

Ieteikumi apmācībai

• Uzsveriet  to,  ka roka kontrolē bumbas kustības virzienu,  ātrumu un attālumu,  tādēļ  laba
rezultāta sasniegšanai svarīgi ir bumbu turēt pareizi.

• Jums var nākties palīdzēt sportistam, kuram ir mazas plaukstas un kurš nevar ērti satvert
savu bumbu un tādējādi spēj to kontrolēt ierobežoti.

Kļūdu un labojumu tabula

Kļūda Labojums Vingrinājums/ieteikums
Bumba atrodas pārāk tuvu
plaukstas pamatnei

Lieciet  sportistam  paņemt
bumbu  ar  pirkstu  galiem
un  pavērst  roku  uz  leju,
neļaujot  bumbai  aizslīdēt
līdz plaukstas pamatnei

Lieciet  sportistam  paņemt  bumbu  un
turēt  to  pareizā  pozīcijā  –  plaukstas
priekšējā  daļā,  ja  tas  nav  iespējams,
nepieciešams  izmantot  mazāka  izmēra
bumbu 

Bumba krīt ārā no sportista
rokas, kad tā ir pavērsta uz
leju

Iesakiet  sportistam
neizmantot šādu satvērienu

Pamudiniet  lietot  mazāka  izmēra
bumbas

Padomi trenerim:  Satvēriens

Padomi treniņam
• Roka, kas nepiedalās bumbas mešanā, tiek izmantota bumbas pieturēšanā brīdī, kad 

sportists gatavojas metienam
• Ieteicams izvairīties  no pārāk ātras tādu metienu uzsākšanas,  kad izejas pozīcijā

roka ar bumbu ir pavērsta uz leju.
• Panākumu atslēga ir kontrole pār bočes bumbu.
• Lietojiet īkšķi bumbas vadībai nevis kā atspiediena punktu.
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Stāja 

Lai spētu ripināt vai mest bočes bumbu, sportistam vispirms ir jāsaprot, kāda ir pareizā, bumbas
metienam nepieciešamā stāja. Ir svarīgi, lai sportists ieņemtu pareizu, stabilu starta pozīciju.

Sportists ir gatavs, ja viņš:

• prot stāvēt ar vienmērīgi starp abām kājām sadalītu svaru;
• prot ieņemt pareizu, stabilu starta pozīciju, lai sagatavotos bočes bumbas metienam;
• ja izmetot bumbu, sper soli, nodrošina, ka tas nav pārāk liels vai gluži pretēji – mazs.

Prasmes apmācība 

Bumbas metiens no miera pozīcijas

Stāja

• Novietojiet kājas plecu platumā.

• Pārliecinieties, ka pleci un ķermenis ir pavērsti pret mērķi, bet svars - vienmērīgi sadalīts. 

• Pirms veikt kustību ar rokām, pasperiet vienu soli.

• Solis  uz  priekšu  jāveic  ar  pretējo  kāju  tai  rokai,  ar  kuru  tiks  mesta  bumba.  Piemēram,
labrocim pirmais solis jāliek ar kreiso kāju.

• Pārliecinies, vai solis nav pārāk liels.

• Solim ir jābūt nedaudz mazākam par plecu platumu.

• Salieciet nedaudz celi, lai atbrīvotu ķermeni

• Pārliecinieties, vai pēdas ir novietotas pret mērķi.

• Un atcerieties, ka Jūsu acīm vienmēr jābūt fokusētām uz mērķi.

Sagatavošanās metienam un metiena izpilde

• Paceliet bumbu aptuveni acu līmenī un pēc tam veiciet vēzienu uz leju.

• Tad seko rokas kustība atpakaļ, virzoties tuvu ķermenim
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• Turiet elkoni taisnu un pārnesiet ķermeņa svaru uz aizmugurējo kāju.

• Mirklī, kad roka virzās uz priekšu, pārnesiet svaru uz priekšējo kāju.

• Rokai virzoties tuvu garām kājai, svaram vienmērīgi jābalstās uz abām kājām.

• Izmetiet bumbu uz laukuma virsmas, tieši savā priekšā.

• Turpiniet rokas kustību uz priekšu un augšu.

• Turiet priekšējo kāju, nepārkāpjot soda līniju, un plecus - virzienā pret mērķi.

Šī pozīcija tiek izmantota, gan bumbu metot, gan ripinot to.

Bumbas metiens kustībā

Stāja

• Novietojiet kājas plecu platumā.

• Pārliecinieties, ka pleci un ķermenis ir pavērsti pret mērķi, bet svars - vienmērīgi sadalīts. 

• Rokai ar bumbu sākot kustēties, speriet vienu soli uz priekšu.

• Solis  uz  priekšu  jāveic  ar  pretējo  kāju  tai  rokai,  ar  kuru  tiks  mesta  bumba.  Piemēram,
labrocim pirmais solis jāliek ar kreiso kāju.

• Pārliecinieties, vai solis nav pārāk liels.

• Solim ir jābūt nedaudz mazākam par plecu platumu.

• Pārliecinieties, vai pēdas ir novietotas pret mērķi.

• Un vienmēr atcerieties acis fokusēt uz mērķi.

Sagatavošanās metienam un metiena izpilde

• Liekot pirmo soli, virziet bumbu uz priekšu aptuveni acu līmenī, pēc tam veicot vēzienu uz
leju.

• Vēzējiet roku uz aizmuguri, turot to tuvu ķermenim.

• Iztaisnojiet elkoni un pārnesiet svaru uz aizmugurējo kāju.

• Bumbai sasniedzot augstāko punktu vēzienā atpakaļ, līdzsvara nodrošināšanai priekšējā kāja
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ir stabili jāatbalsta uz zemes.

• Pārvietojot roku uz priekšu, arī svars ir jāpārnes uz priekšējo kāju.

• Virzot roku ar bumbu garām kājai, svars ir jāizlīdzina starp abām kājām.

• Izmetiet bumbu uz korta virsmas, tieši savā priekšā.

• Turpiniet dabisku rokas kustību uz priekšu un augšu. 

• Turiet priekšējo kāju pirms soda līnijas, bet plecus - virzienā pret mērķi.

Šī stāja tiek izmantota, gan bumbu metot, gan ripinot.

Ieteikumi apmācībai

• Lai  veicinātu  pareizu  pēdu  novietojumu,  iesācējiem  iespējams  izmantot  paklājiņu  ar
iezīmētām  pēdu  novietojuma  vietām.  Pieredzes  bagātākam  sportistam,  kurš  iemācījies
pareizu pēdu novietojuma pozīciju, paklājs vairs nav nepieciešams.

• Stāviet aiz spēlētāja un palīdziet viņam ieņemt starta pozīciju, kas vērsta taisni pret mērķi.

• Pārliecinieties, vai sportists raugās uz mērķi, veicot visas darbības.

• Pārliecinieties, vai sportists savu galvu tur iespējami nekustīgi visu metiena izpildes laiku. 

• Koriģējiet spēlētāja plecu stāvokli tā, lai tie visu laiku būtu vērsti pret mērķi.

 Atslēgas vārdi

• Bumba gatava.

• Ceļi nedaudz ieliekti.

• Skatiens uz mērķi.

• Pleci nedaudz uz priekšu.

• Sāciet vēzienu atpakaļ.

• Solis uz priekšu.

• Bumba augstākajā punktā aiz muguras.

• Pēdas stabili uz zemes labākam līdzsvaram.

• Vienmērīga rokas kustība uz priekšu.
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• Roka – virzienā uz mērķi un uz augšu.

Padomi trenerim

• Uzsvars tiek likts uz labu līdzsvaru visa bočes bumbas metiena izpildes laikā.

• Jums  var  nākties  palīdzēt  spēlētājam,  lai  viņš  neliktu  pārāk  lielus  vai  mazus  soļus,
piemēram, ja viņa solis ir pārāk liels vai arī pārāk mazs.

Kļūdu un labojumu tabula

Kļūda Labojums Vingrinājums
Sportista solis ir pārāk liels Sportista  solim

nevajadzētu  būt  lielākam
par  soli,  kādu  viņš  liek,
normāli staigājot.

Lieciet  sportistam  stāvēt  izejas
pozīcijā  ar  skatu  uz  laukuma
sāniem,  tad  lieciet  viņam
pagriezties ar skatu pret laukumu.
Solim  ir  jābūt  nedaudz lielākam
par šo attālumu. 

Sportists  pēc  bumbas
izmešanas  turpina  likt
soļus uz sāniem 

Sportistam  nepieciešams
platāks  kāju  izvērsums.
Viņš  nosveras  uz  sāniem,
jo  līdzsvars  nav
pietiekams.

Lieciet  sportistam ieņemt  pareizu
stāju  un  viegli  pavirziet  viņa
plecus  uz  sāniem.  Lai  nepieļautu
nosvēršanos  uz  sāniem,  lieciet
viņam kājas novietot platāk.

 Padomi trenerim:

Stāja

Ieteikumi treniņam

• Pārliecinieties, vai sportists, izmetot bumbu, vienmēr atrodas aiz soda līnijas.
• Vērojiet attālumu starp pēdām abu mešanas kustību sākuma brīdī. Tam jābūt plecu

platumā, lielāks attālums nav vēlams.
• Noskaidrojiet,  kāds ir  optimālais  soļa lielums katram sportistam un nodrošiniet,  ka

viņi spēli sāk vismaz tādā attālumā no soda līnijas.
• Sākumā  lieciet  sportistiem  spert  soļus  no  korta  beigām.  Šādā  gadījumā  būs

neiespējami pārkāpt soda līniju ar vienu soli. 
• Metot bumbu kā no miera, tā soļa pozīcijas, galvai ir jābūt maksimāli nekustīgai.
• Rokai un pleciem jābūt vērstiem taisni pret mērķi. Kad bumba ir izlidojusi no sportista

rokas, elkonim jāpaceļas pozīcijā virs galvas.
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Mērķa metiens 

Šis bočes metiens tiek izpildīts maigi un mierīgi. Bumba tajā tiek drīzāk ripināta, nevis mesta vai
sviesta. To izmanto, lai iegūtu jaunu punktu vai palielinātu jau iegūto punktu skaitu. Šis metiens ir
pretstats tiem metieniem, kas tiek izpildīti spēcīgi ar mērķi izmainīt citu bumbiņu novietojumu.

Apgūsti atšķirību starp mērķa metienu, kas izpildīts miera pozīcijā un skrējienā. 

Sportists ir gatavs, ja viņš:

• veic vienmērīgas roku kustības visu bočes bumbas metiena izpildes laiku;

• izprot lēna un mierīga metiena koncepciju un stratēģiju.

Mērķa metiena apgūšana 

Miera pozīcija

Stāja 

• Kājas plecu platumā. 

• Veiciet  soli  uz  priekšu  ar  pretējo  kāju  tai  rokai,  ar  kuru  tiks  mesta  bumba.  Piemēram,
labrocim pirmais solis jāliek ar kreiso kāju.

• Pārliecinieties,  ka kājas ir vērstas mērķa virzienā.  Atgādiniet  spēlētājam, ka arī  viņa acu
skatienam jābūt fokusētam uz mērķi vai mērķa zonu.

Sagatavošanās metienam

• Virziet bumbu uz priekšu aptuveni līdz acu līmenim, pēc tam veiciet vēzienu uz leju.

• Vēzējiet roku uz aizmuguri, turot to tuvu ķermenim.

• Atgādiniet sportistam iztaisnot elkoni un balstīt svaru galvenokārt uz aizmugurējo kāju. 

• Veicot rokas kustību uz priekšu, arī svars jāpārnes uz priekšējo kāju. 

• Rokai ar bumbu virzoties tuvu garām kājai, svars ir vienmērīgi jāizlīdzina starp abām kājām.

 Metiena izpilde

• Sportists bumbu izmet tieši sev priekšā uz korta klājuma.

• Turpiniet dabisku rokas kustību uz priekšu un augšu.

• Spēlētāja  priekšējai  kājai  visu  laiku  jābūt  aiz  soda  līnijas  un  pleciem  vērstiem  mērķa
virzienā. 

 
Šo metienu var izpildīt arī bumbu „aizgrūžot”, taču parasti to tā nedara.
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Padomi apmācībai

Šo metienu var izpildīt arī sitiena metiena tehnikā, taču ar nosacījumu, ka tajā tiek ielikts mazāk
spēka.

Nostājieties spēlētājam aizmugurē

• Kad sportists bumbu ir pacēlis vidukļa augstumā, paņemiet viņa roku savējā un paceliet to
līdz viņa acu līmenim.

• Pēc tam ar to pašu roku veiciet vēzienu atpakaļ.

• Tajā pašā laikā, lai nodrošinātu līdzsvaru, nedaudz atvirziet spēlētāja kreiso roku sānis. 

• Kad sportists veic rokas vēzienu uz aizmuguri, elkonim jābūt pilnībā izstieptam.

• Atbalstot spēlētāja labo roku no apakšas, kopā veiciet rokas kustību uz priekšu.  

• Atgādiniet spēlētājam, ka visas kustības ir vieglas, kas ir pretējas ātram un spēcīgam bumbas
metienam.

Nostājieties spēlētājam blakus 

• Kad sportists veic rokas vēzienu uz priekšu bumbas metienam, pārliecinieties, ka bumba tiek
atlaista ar maigu kustību. Ja ne – ar savu labo roku atbrīvojiet bumbu no sportista satvēriena,
lai tā varētu uzsākt kustību.

• Atgādiniet spēlētājam, ka pēc tam kustībai, ar kādu bumbu turējusī roka virzās uz priekšu un
augšu, nevajag būt ātrai.

Nostājieties spēlētājam aizmugurē

• Pēc metiena izpildes uzlieciet savu labo roku uz sportista labās plaukstas un tās locītavas. 

• Virziet viņas/viņa roku augšup tā, lai tā būtu paralēli zemei.

• Vienlaikus virziet ar savu kāju uz priekšu sportista kreiso kāju, līdz tā apstājas pirms soda
līnijas.

• Pārliecinieties, lai spēlētāja pleci ir novietoti pret mērķi.  

Atslēgas vārdi

• Bumba prom un uz zemes

• Atceries, ka metienam jābūt vieglam un līganam.

• Ceļi nedaudz ieliekti.

• Skaties uz mērķi.

• Pleci virzienā uz mērķi.
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• Pleci nedaudz uz priekšu.

• Sāc vēzienu uz aizmuguri.

• Līgans solis uz priekšu.

• Viegla rokas kustība uz priekšu. 

• Rokas kustība turpinās uz priekšu mērķa virzienā un tad uz augšu.

Ieteikumi trenerim

Šajā spēlē tiek likts uzsvars uz  bočes  bumbas izmešanu ar vieglu un līganu kustību, lai iegūtu
punktu vai uzlabotu esošo spēles situāciju. Spēles kustības nav ātras, asas un uz spēku tendētas. Lai
sportists nodrošinātu pareizu mierīgu kustību ātrumu, lieciet viņam skaitīt.

Jums var nākties palīdzēt spēlētājam veikt ne tikai sākotnējo rokas vēzienu uz priekšu, bet arī uz
aizmuguri un lēnu vienmērīgu bumbas metienu mērķa virzienā.

 Kļūdu un labojumu tabula

Kļūda Labojums Vingrinājums/rezultāts
Bumba  ripo  pārāk
ātri.

Izpildot  metienu,  lieciet
sportistam lēnām skaitīt,  līdz  ir
izdarītas visas kustības. 

Lieciet  sportistam  patrenēties  bumbas
izmešanā  ar  vieglu  kustību  uz  īsākas
distances mērķiem

Bumba neaizripo tik
tālu, cik vajadzētu. 

Stingri turiet spēlētāja roku, kad
tiek veikts vēziens uz aizmuguri.
Spēlētājam  jāpārvar  pretestība
un  jācenšas  veikt  vēzienu  uz
priekšu. Skaitiet. 

 Lieciet  sportistam  patrenēties  bumbas
izmešanā ar vieglu kustību  uz mērķiem
lielākā  attālumā,  kā  arī  mainiet  mērķa
attālumus. 

Metiena  laikā  roka
nav  pietiekami  tuvu
ķermenim.

Kustību  laikā  sportista  padusē
ielieciet sarullētu dvieli. 

Šādā  veidā  sportists  sapratīs  pareizo
rokas novietojumu.

Bumbas  izmešanas
brīdi  rotē  plaukstas
locītava 

Lieciet  sportistam  praktizēt
delnas  kustības  vingrinājumu,
turot delnā papīra loksni.

Lieciet  sportistam  praktizēt  delnas
kustības  vingrinājumu  un  trenēties
bumbas izmešanā un satveršanā kopā ar
kādu biedru.
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Padomi trenerim:

Mērķa metiens

Padomi treniņam

1. Lai sportists izprastu bumbas metiena izpildes pareizās kustības un tempu, lieciet viņam visu
laiku skaitīt. 

• Ja  sportists  veic  pārāk  lielu  kustības  vēzienu  uz  aizmuguri,  ievietojiet  viņa  padusē
sarullētu dvieli. Pareiza kustība ir tad, ja padusē ievietotais dvielis paliek savā vietā un
nekrīt ārā. 

• “Viens” – bumba tiek iešūpota uz priekšu 

• “Divi” – bumba tiek vēzēta uz aizmuguri 

• “Trīs ” – roka tiek līgani vēzēta uz priekšu 

• “Četri” – un bumba tiek izmesta laukumā 

2.  Atgādiniet  sportistam:  “Kustībās  neizmanto  pārāk  lielu  muskuļu  spēku,  bet  ļauj  bumbas
svaram ievēzēt roku uz aizmuguri un tad uz priekšu.”

3. Sarunājieties ar sportistu. Skaitiet kopā ar sportistu, kamēr viņš izprot saistību starp kustību
skaitīšanas ātrumu un ķermeņa kustību tempu.

4.Kad sportists  ir  apguvis pareizu kustību gaitu  un izpildi  miera pozīcijā  un vēlas  iemācīties
skrējienā  veiktu  metienu,  iemāciet  viņam jauno ritmu  un lieciet  skaitīt  soļus:  Skaitiet  „1”  -
pirmais  solis  vienlaikus  ar  rokas  kustību  uz  priekšu,  „2”  –  otrais  solis  ar  vienlaicīgu  rokas
vēzienu atpakaļ, „3” – trešais solis ar vienlaicīgu rokas vēzienu uz priekšu, „4” – ceturtais solis,
kad vienlaicīgi  tiek izmesta  bumba.  Šo kustību kopumu pāris  reizes izpildiet  bez bumbas,  ar
katru nākamo reizi palielinot kustību ātrumu. Pēc tam šo pašu vingrinājumu izdariet ar bumbu.. 

5. Kamēr sportists apgūst soļus, stāviet viņam aizmugurē un skaļi skaitiet,  ieturot vienmērīgu
ritmu. Līdz ko soļi ir apgūti, ļaujiet sportistam pašam trenēties, atgādinot, ka soļi jāskaita skaļi.

6.  Lai  panāktu,  ka  sportists  izmet  bumbu,  nepārkāpjot  soda  līniju,  treniņa  laikā  pa  virsu
iezīmētajai soda līnijai no vienas laukuma malas līdz otrai novelciet kādu auklu. Bumba jāizmet
pāri auklai. 

7. Rokas un plaukstas pareiza metiena pozīcija var tikt izmēģināta arī šādi: paņemiet dvieli un
iesieniet tajā mezglu. Iedodiet dvieli sportistam un pakāpieties atpakaļ. Lieciet sportistam veikt
viena soļa metienu, sviežot ar dvieli pa jūsu vēderu kā mērķi. Vērojiet metienu. Sportista labajai
rokai  jābūt  izstieptai  virzienā  uz  jūsu  vēderu,  bet  plaukstas  locītavai  –  pavērstai  uz  augšu.
Izskaidrojiet, ka tāda pati rokas kustība ir jāveic ar bočes bumbu. 

8. Mājās sportists var trenēties bumbas piespēlē kopā ar kādu draugu. Šī treniņa metode ļauj
dalībniekiem apgūt bumbas metiena izpildi. Tā pati metode tiek izmantota, metot bočes bumbu.
Pēc metiena pievērsiet uzmanību rokas, plaukstas, kā arī īkšķa pozīcijai.  

9. Beidzot metienu, sportista roka, kas ir veikusi metienu, nedrīkst būt ķermeņa priekšā vai to
krustot.

10. Sportista plaukstai, rokai un plecam jābūt vērstiem taisni pret mērķi. Kad bumba ir izlidojusi
no sportista rokas, pārliecinieties, ka tā dabiski pabeidz iesākto kustību, elkonim brīvi paceļoties
pāri galvai. 
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Sitiena metiens 

Sitiena metiens tiek izpildīts kā spēcīgs metiens. Šajā gadījumā bumba tiek izmesta/izripināta ar
lielu  spēku,  lai  izgrūstu  pretinieka  bumbas  no  vietas,  tādējādi  iegūstot  punktu  vai  samazinot
pretinieka punktu skaitu. Šis metiens ir pilnīgi pretstats metienam, kad sportists līgani un viegli
izmet bumbu.

Apgūsti atšķirību, kad bumbas metiens tiek veikts no miera pozīcijas un skrējienā.

Sportists ir gatavs, ja viņš:

• spēj izpildīt vienmērīgas roku kustības visā metiena izpildes gaitā;

•  izprot spēles koncepciju un stratēģiju, kad bumba tiek izmesta ātrāk un spēcīgāk.

Sitiena metiena apgūšana
Miera pozīcija

Stāja

• Spēlētāja kājas – plecu platumā.

• Solis  uz  priekšu  jāveic  ar  pretējo  kāju  tai  rokai,  ar  kuru  tiks  mesta  bumba.  Piemēram,
labrocim pirmais solis jāliek ar kreiso kāju.

• Pārliecinieties, ka spēlētāja kājas ir vērstas mērķa virzienā. Atgādiniet sportistam, ka arī viņa
acu skatienam jābūt fokusētam uz mērķi vai mērķa zonu.

Sagatavošanās metienam

• Paceliet bumbu priekšā, aptuveni acu līmenī, pēc tam veiciet rokas kustību uz leju.

• Veiciet rokas vēzienu uz aizmuguri, virzot to tuvu garām ķermenim.

• Iztaisnojiet elkoni un pārvietojiet ķermeņa svaru uz aizmugurējo kāju. 

• Izpildot rokas vēzienu uz priekšu, ķermeņa svaru pārnesiet uz priekšējo kāju.

• Brīdī, kad roka atrodas vistuvāk kājai, ķermeņa svaram jābalstās vienmērīgi uz abām pēdām.

Metiena izpilde

• Izmetiet bumbu uz korta klājuma tieši sev priekšā.

• Turpiniet dabisku rokas kustību uz priekšu un augšu.

• Ar priekšējo kāju nepārkāpiet soda līniju un turiet plecus, vērstus mērķa virzienā. 

Šo metienu iespējams izpildīt arī grūdiena tehnikā.
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Padomi apmācībai

Nostājieties spēlētāja aizmugurē

• Kad sportists bumbu ir pacēlis vidukļa augstumā, paņemiet viņa roku savējā un paceliet to
līdz viņa acu līmenim.

• Pēc tam ar to pašu roku veiciet vēzienu uz leju.

• Lai nodrošinātu līdzsvaru, nedaudz atvirziet spēlētāja kreiso roku sānis. 

• Kad sportists veic rokas vēzienu uz aizmuguri, rokai jābūt pilnībā izstieptai.

• Atbalstot spēlētāja labo roku no apakšas, kopā veiciet rokas kustību uz priekšu.  

Nostājieties līdzās spēlētājam 

• Kad sportists veic rokas vēzienu uz priekšu bumbas metienam, pārliecinieties, ka bumba tiek
aizmesta ar vienmērīgu kustību. Ja ne – ar savu labo roku atbrīvojiet bumbu no sportista
satvēriena, lai tā aizlidotu uz priekšu.

Nostājieties spēlētājam aizmugurē

• Pēc bumbas izmešanas, uzlieciet savu labo roku uz sportista labās plaukstas un tās locītavas.

• Virziet viņas/viņa roku augšup tā, lai tā būtu paralēli zemei.

• Vienlaikus ar savu kāju virziet sportista kreiso kāju uz priekšu, līdz tā apstājas pirms soda
līnijas. Pārliecinieties, vai spēlētāja pleci ir novietoti pret mērķi. 

Atslēgas vārdi

• Bumba prom un uz zemes.

• Ceļi nedaudz ieliekti.

• Skatiens vērsts uz mērķi.

• Pleci virzienā uz mērķi.

• Sāc vēzienu uz aizmuguri.

• Solis uz priekšu.

• Ātra un vienmērīga rokas kustība uz priekšu. 

• Rokas kustības dabisks turpinājums – virzienā uz mērķi, tad augšup.
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Ieteikumi trenerim

Šajā spēlē tiek likts uzsvars uz bočes bumbas metiena izpildi ar spēcīgāku kustību nekā mērķētā
metiena gadījumā. Lai pēdējā brīdī pirms metiena izpildes  nodrošinātu pietiekamu bumbas ātrumu,
rokai ar bumbu atpakaļ vēziena stadijā jāatrodas augstu gaisā.

Jums var nākties palīdzēt spēlētājam veikt ne tikai sākotnējo rokas vēzienu uz priekšu, bet arī
nodrošināt tās pietiekami spēcīgu virzību uz priekšu.

Kļūdu un labojumu tabula

Kļūda Labojums Vingrinājums/Ieteikums
Bumba  lido  vairāk  uz
augšu nekā uz priekšu

Lieciet  sportistam bumbu izmest ātrāk
vai tuvāk zemei

Lieciet  sportistam  patrenēties
bumbas  izmešanā  ar  ātru,
vienmērīgu  kustību  uz  ļoti  īsas
distances mērķiem

Bumba  nelido
pietiekami ātri. 

Stingri  turiet  spēlētāja  roku,  kad  tiek
veikts  vēziens  uz  aizmuguri.  Lieciet
spēlētājam  pārvarēt  Jūsu  tvēriena
pretestību, lai virzītu roku uz priekšu.

 Lieciet sportistam skaļi skaitīt visas
veicamās  kustības,  ar  katru  reizi
palielinot to izpildes ātrumu. 

Metiena laikā roka nav
pietiekami  tuvu
ķermenim.

Kustību laikā sportista padusē ielieciet
sarullētu dvieli. 

Šādā  veidā  sportists  veicinās
muskuļu  atmiņu  un  labāk  sapratīs
rokas  kustības  pareizo  tempu  un
trajektoriju.

Bumbas atlaišanas brīdī
rotē plaukstas locītava 

Lieciet  sportistam  praktizēt  delnas
kustības  vingrinājumu,  turot  delnā
papīra loksni.

Lieciet  sportistam  praktizēt  delnas
kustības  vingrinājumu  un  trenēties
bumbas  izmešanā  un  satveršanā
kopā ar kādu biedru.

 Padomi trenerim: Sitiena metiens 

Ieteikumi treniņam

1. Lai sportists izprastu bumbas izmešanas pareizo gaitu un tempu, kustības laikā lieciet viņam
skaitīt. 

• Ja sportists veic pārāk lielu kustības vēzienu uz aizmuguri, ievietojiet sarullētu dvieli viņa
padusē. Pareiza kustība ir tad, ja padusē ievietotais dvielis paliek savā vietā un nekrīt ārā. 

• “Viens” – bumba tiek iešūpota uz priekšu. 

• “Divi” – bumba tiek vēzēta uz aizmuguri. 

• “Trīs ” – ātra rokas kustība uz priekšu. 

• “Četri” – un bumba tiek izmesta laukumā. 

2. Atgādiniet spēlētājam: “Kustībās nepielieto pārāk lielu muskuļu spēku, ļauj bumbas svaram
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palīdzēt iešūpot roku uz aizmuguri un tad ar ātrumu taisni uz priekšu.”

3. Sarunājieties ar spēlētāju metiena izdarīšanas laikā.

4. Kad sportists ir apguvis pareizu kustību gaitu un izpildi miera pozīcijā un vēlas iemācīties ar
ieskrējienu veiktu metienu, iemāciet viņam jauno ritmu un lieciet skaitīt soļus: Skaitiet „1” -
pirmais  solis  vienlaikus  ar  rokas  kustību uz priekšu,  „2” – otrais  solis  ar  vienlaicīgu  rokas
vēzienu atpakaļ, „3” – trešais solis ar vienlaicīgu rokas vēzienu uz priekšu, „4” – ceturtais solis,
kad vienlaicīgi tiek izmesta bumba. Šo kustību kopumu pāris reizes izpildiet bez bumbas, ar
katru nākamo reizi palielinot to ātrumu. Pēc tam šo pašu vingrinājumu pāris reizes veiciet ar
bumbu.. 

5. Kamēr sportists apgūst soļus, stāviet viņam aizmugurē un skaļi skaitiet, ieturot vienmērīgu
ritmu. Līdz ko soļi ir apgūti, ļaujiet sportistam trenēties pašam, atgādinot, ka soļi jāskaita skaļi.

6.  Lai  panāktu,  ka  sportists  izmet  bumbu,  nepārkāpjot  soda  līniju,  treniņa  laikā  pa  virsu
iezīmētajai soda līnijai no vienas laukuma malas līdz otrai novelciet kādu auklu. Bumba jāizmet
pāri auklai.  

7. Rokas un plaukstas pareiza tālākā kustība pēc metiena veikšanas var tikt izmēģināta arī šādi:
paņemiet  dvieli  un  iesieniet  tajā  mezglu.  Iedodiet  dvieli  sportistam un  pakāpieties  atpakaļ.
Lieciet sportistam veikt viena soļa metienu, sviežot ar dvieli pa jūsu vēderu kā mērķi. Vērojiet
rokas  kustību:  sportista  labajai  rokai  jābūt  izstieptai  virzienā  uz  jūsu  vēderu,  bet  plaukstas
locītavai  –  pavērstai  uz  augšu.  Izskaidrojiet,  ka  šādai  pat  rokas  kustībai  ir  jābūt  arī  bočes
bumbas metienā. 

8.  Mājās  sportists  var  trenēties  bumbas  piespēlē  kopā ar  kādu draugu.  Šī  pati  metode  tiek
izmantota, metot bočes bumbu. Pēc metiena pievērsiet uzmanību rokas, plaukstas, kā arī īkšķa
pozīcijai. 

9. Beidzot metienu, spēlētāja roka, kas ir veikusi metienu, nedrīkst būt ķermeņa priekšā vai to
krustot.

10.  Sportista  plaukstai,  rokai  un  plecam  jābūt  vērstiem  taisni  pret  mērķi.  Kad  bumba  ir
izlidojusi no sportista rokas, pārliecinieties, ka tā dabiski pabeidz iesākto kustību, elkonim brīvi
paceļoties pāri galvai. 
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Bočes laukums 

Bočes tiek spēlēta īpašā bočes laukumā. To sauc arī par bočes bedri.

Izmēri

Laukuma izmērs ir 3.66 metri platumā un 18.29 metri garumā.

3.05 metri no malas ir robeža, kuru nedrīkst pārsniegt pallino (mazā bumba) un līnija, no kuras
mērķē un met boči (lielo bumbu).
9.125 metri no malas ir laukuma centra līnija. pallino obligāti ir jāšķērso šī līnija.
3.05 metri no malas ir robeža, ko pallino nedrīkst pārsniegt, un līnija, no kuras mērķē un met bočes
bumbu
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Bočes laukuma klājums

Laukuma virsmu var veidot no smalkas grants, zemes, māla, zāles vai arī mākslīgi veidota materiāla
tā, lai laukumā nebūtu ilglaicīgu vai īslaicīgu šķēršļu, kas traucētu bumbai ripot taisnā virzienā no
jebkuras laukuma puses. Laukuma klājuma veids vai tā sastāvdaļas nav uzskatāmi par šķēršļiem.

Bočes laukuma apmales 

Laukuma  sānu  un  galu  apmales  var  veidot  no  jebkāda  stingra  materiāla.  Īsajām  gala  apmalēm
vajadzētu  būt  vismaz  3  pēdu  augstām,  vēlamie  materiāli  -  koks  vai  organiskais  stikls.  Garajām
laukuma apmalēm jābūt vismaz bočes bumbas augstumā. Visas laukuma apmales spēles laikā drīkst
izmantot bumbas metieniem ar atsitienu.

Bočes laukuma atzīmes 

Visos laukumos jābūt iezīmētām sekojošām līnijām:

• 3.05 metrus (10 pēdu līnija) no īsās apmales – soda līnija mērķa un sitiena metienu izpildei.

• Laukuma viduslīnija - minimālā attālums, kādā no sportistiem spēles sākumā atrodas mērķa
bumba jeb pallino.  Spēles gaitā  pallino  pozīcija var mainīties,  taču šī mērķa bumba nekad
nevar atrasties tuvāk par laukuma vidus jeb 30 pēdu līniju, pretējā gadījumā spēles posms tiek
pārtraukts. 

• 10 pēdu un 30 pēdu (metienu un vidus) līnijām ir jābūt ilglaicīgi iezīmētām no apmales līdz
apmalei.

Bumbas pacelšana

Spēlētājiem noliecoties un paceļot bumbu, jāatceras taisni turēt muguru.

Atkārtot vingrinājumu 3 - 4 reizes.

(Lai izvairītos no muskuļu sasprindzinājuma, ir svarīgi turēt muguru taisnu visā spēles laikā.)

Solis uz priekšu un atpakaļ

Sportists stāv viegli ieplestām kājām (plecu platumā)

Solis uz priekšu.

• Jāpievērš uzmanība soļa platumam, pārliecinoties, ka tas nav pārāk liels vai mazs.
• Jāpievērš uzmanība līdzsvaram, jo, veicot kustību uz priekšu, mainās atbalsta pozīcija.

Kustība atpakaļ uz sākuma pozīciju.

Atkārtot vingrinājumu 3 - 4 reizes.
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Rokas vēziens

Sportistam jāvēzē roka, ar kuru viņš veic metienu, vienmērīgā kustībā uz priekšu un atpakaļ, uz 
priekšu un atpakaļ, skaitot līdz 12 pēc katras kustības.

• Jāpievērš uzmanība, lai roka kustētos taisni, nekrustojot vēderu vai neaizvirzoties sāņus.
• Jāpievērš uzmanība, lai sportists kustības laikā negrozītu plaukstas locītavu.

Bočes prasmju apmācība 

Iemaņas - izmantotā aprīkojuma atpazīšana

Sportists Nekad Dažkārt Bieži
Atpazīst bočes bumbu
Atšķir bočes bumbu krāsas                                      
Atpazīst pallino (mērķa bumbu)
Pazīst mērlenti
Atpazīst karodziņus                                                     
Izprot saistību starp bočes bumbu un karodziņa krāsu

Kopā

Iemaņas - laukuma atpazīšana

Sportists Nekad Dažkārt Bieži
Atpazīst 10 pēdu soda līniju                                        
Atpazīst 30 pēdu laukuma viduslīniju                         
Atpazīst 50 pēdu līniju                                                 
Atpazīst īsās laukuma galu apmales                            
Atpazīst garās laukuma sānu apmales                         

Kopā

Iemaņas - spēles terminu atpazīšana

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Atpazīst terminus „komanda iekšā "un "ārā"              
Atpazīst terminu "pārkāpums"                                     
Atpazīst terminu "mērķa metiens”                               
Atpazīst terminu "sitiena metiens”                              
Atpazīst terminu "metiens ar atsitienu” 
Atpazīst terminu "cīņa par atlēkušo bumbu"               

Kopā
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Iemaņas – metiena izpilde miera pozīcijā

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Paņemt bumbu no laukuma malas un nostāties pie 
līnijas                           
Pareizi stāvēt, metot bočes bumbu
Stāvēt ar pareizi ieplestām kājām                                    
Pareizi turēt bočes bumbu                                               
Izmantot pareizo roku kustības tehniku                          
Pareizi izmest bumbu                                                      
Saglabāt pareizu delnas pozīciju, kad bumba ir izmesta 
Pēc bumbas izmešanas turpināt augšupvērstu brīvu 
izstieptas rokas kustību
Neveikt liekas galvas kustības metiena izdarīšanas 
laikā                                                               

Kopā

Iemaņas – metiena izpilde kustībā 

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Paņemt bumbu no laukuma malas un nostāties pie 
līnijas  
Sagatavojoties bumbas metienam, ieņemt pareizu 
sākuma stāju   
Pareizi turēt bočes bumbu                                               
Spert soli uz priekšu ar pareizu kājas kustību                 
Stāvēt ar pareizi novietotu priekšējo kāju                       
Novietot pēdas pietiekamā atstatumā, lai nodrošinātu 
līdzsvaru                                 
Pareizi veikt rokas kustību uz aizmuguri, saskaņojot to 
ar kājas kustību uz priekšu 
Izmantot metienā pareizu spēka daudzumu                    
Pareizi veikt rokas kustību uz priekšu, saskaņojot to ar 
kājas kustību uz priekšu                                
Pareizi atlaist bumbu                                                       
Saglabāt pareizu delnas pozīciju, kad bumba izmesta    
Pēc bumbas izmešanas turpināt augšupvērstu brīvu 
izstieptas rokas kustību 
Minimāli kustināt galvu metiena veikšanas laikā           

Kopā
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Iemaņas – mērķa metiens

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Paņemt bumbu no laukuma malas un nostāties pie 
līnijas  
Sagatavojoties bumbas metienam, ieņemt pareizu 
sākuma stāju   
Pareizi turēt bočes bumbu                                           
Spert soli uz priekšu ar pareizu kāju kustību               
Stāvēt ar pareizi novietotu priekšējo kāju                   
Novietot pēdas pietiekamā atstatumā, lai nodrošinātu
līdzsvaru                                 
Pareizi veikt rokas kustību uz aizmuguri, saskaņojot 
to ar kājas kustību uz priekšu 
Izpildīt mērķa metienu ar nepieciešamo spēku           
Pareizi veikt rokas kustību uz priekšu, saskaņojot to 
ar kājas kustību uz priekšu                                
Pareizi izmest bumbu                                                  
Saglabāt pareizu delnas pozīciju, kad bumba izmesta 
Pēc bumbas izmešanas turpināt augšupvērstu brīvu 
izstieptas rokas kustību 
Minimāli kustināt galvu metiena izdarīšanas laikā     

Kopā

Iemaņas – metiens ar atsitienu 

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Paņemt  bumbu  no  laukuma  malas  un  nostāties  pie
līnijas  
Pareizi  nostāties  pie  līnijas,  lai  raidītu  atbilstošu
metienu                                         
Sagatavojoties  bumbas  metienam,  ieņemt  pareizu
sākuma stāju   
Pareizi turēt bočes bumbu
Spert soli uz priekšu ar pareizu kāju kustību
Stāvēt ar pareizi novietotu priekšējo kāju
Novietot  pēdas pietiekamā atstatumā,  lai  nodrošinātu
līdzsvaru                                                                     
Pareizi veikt rokas kustību uz aizmuguri, saskaņojot to
ar kājas kustību uz priekšu 
Izpildīt metienu ar atsitienu ar nepieciešamo spēku
Pareizi veikt rokas kustību uz priekšu, saskaņojot to ar
kājas kustību uz priekšu
Pareizi izmest bumbu
Saglabāt pareizu delnas pozīciju, kad bumba izmesta
Pēc  bumbas  izmešanas  turpināt  augšupvērstu  brīvu
izstieptas rokas kustību                                                
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Minimāli kustināt galvu metiena izdarīšanas laikā
Iemaņas - saprot vērtēšanas procesu un noteikumus

Sportists Nekad Dažkārt Bieži
Saprot punktu skaitīšanas sistēmu, kas tiek izmantota
bočes spēlē.
Seko rezultātiem rezultātu tabulā
Atpazīst rādītājus rezultātu tabulā
Atpazīst atsevišķu zīmju vietas   
Apzinās tiesības nepiekrist rezultātiem, ja spēle ir 
”noprotestēta”.

Kopā

Iemaņas – izprot sportisku uzvedību un etiķeti

Sportists prot Nekad Dažkārt Bieži
Ievērot sportista stāju un etiķeti visā spēles laikā        
Demonstrēt konkurētspējīgu attieksmi visā spēles 
laikā               
Atlasīt pareizās krāsas bumbas visā spēles laikā.        
Sagaidīt oficiālu uzaicinājumu kārtējā metiena 
izpildei
Pazīt savu un savas komandas punktu skaitu              
Izrādīt patiesu sportisku garu, uzmundrinot 
komandas biedrus 
Spēlēt, sadarbojoties un sacenšoties                            
Ievērot savā komandā spēlētāju kārtas secību     
Klausīt trenera norādījumiem                                      

Kopā

Bočes īpašie vingrinājumi

Metiens noteiktā attālumā

Mērķis

Šis vingrinājums parādīs, vai sportistam ir nepieciešamas papildu apmācības tuvajiem vai tālajiem
metieniem. Ja sportists pastāvīgi aizripina bumbas līdz vietai  laukumā, kas ir tuvāk viduslīnijai,
nevis vietai laukuma tālākajā galā, tas norāda, ka viņš/viņa ir īso metienu sportists. (Jautājums: vai
sportistam ir  uzdots  sasniegt  viduslīniju  vai  tālāko laukuma daļu,  vai  arī  viņam/viņai  ir  uzdots
ripināt bumbu, cik tālu spēj? Nav skaidrs, kādas instrukcijas pirms šī vingrinājuma sniegt.)

Vingrinājuma gaita

• Izmanto bočes bumbu pilnu komplektu (8 bumbas) uz līdzenas virsmas.

• Sportistam jāripina/jāmet bumbas, kā norādījis treneris/skolotājs. 
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• Atkarībā no uzdevuma, pieraksta to bumbu skaitu, kas sasniegušas vēlamo rezultātu. 

• Atkārto uzdevumu, nākot atpakaļ uz leju pa laukumu no pretējā gala.

• Saskaita gala rezultātu (t.i.,12 no 16 utt.).

• Pārskata novērtējumu, sportistam un trenerim/skolotājam vienojoties. 

Padomi apmācībai

• Vingrinājuma mērķis ir uzlabot sportista spējas izjust attālumu.

• Sportistiem jāsaprot metiena ātruma nozīmīgums, un treneriem apmācības laikā šis faktors ir
jāakcentē. 

• Lai  sajustu  visu  muskuļu  kustības,  kas  nepieciešamas  bumbas  kustībai  pa  noteiktu
trajektoriju līdz noteiktai laukuma vietai un konsekventi rezultatīvai spēlei, vingrinājums ir
vairākkārt jāatkārto.

• Lai bumbu aizripinātu tālāk laukumā, ir nepieciešams spēcīgāks grūdiens. 

• Vieglākas ripināšana rezultātā bumba veiks mazāku attālumu.

Svarīgi akcenti • Attālumu nosaka metiena ātrums.

• Sagatavošanās  ir faktors, kas arī nosaka panākumus. 

• Sportisti mācās no iepriekšējiem mēģinājumiem un savām kustībām.

• Lai gūtu panākumus  šajā spēlē,  sportistiem ir  jātrenējas dažādos metienos,
nevis tikai tālajos vai tuvajos.

• Sportistiem vienmēr jāvēro bumbas kustība laukumā - ko tā dara un kā tā
kustas. 

Kad izmantot: • Šie vingrinājumi būtu jāizmanto kā atsevišķas prasmes treniņš, kas pēc tam
jālieto kopā ar citām spēles prasmēm. 

• Sportisti  var  izpildīt  šo  vingrinājumu,  sacenšoties  treniņu  laikā  ar  citiem
sportistiem. 

 Atslēgas vārdi
• Sajūti  attālumu
• Atceries - viegls metiens nelielam attālumam un spēcīgāks – tālākam 
• Vienmērīgs un viegls bumbas metiens
• Vienmērīgas kustības
• Galva, cik iespējams, nekustīga
• Pleci pret mērķi
• Līgans vēziens uz aizmuguri
• Līgans solis uz priekšu
• Līgana rokas kustība uz priekšu
• Brīva rokas kustība virzienā uz mērķi un augšup
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Ieteikumi trenerim 

• Uzsvars šajā vingrinājumā ir likts uz to, lai ļautu sprortistam gūt sekmes un sasniegumus,
apgūstot spēlei  būtisku prasmi.  Neatkarīgi  no tā,  vai sportists  viegli  aizripina bumbu tik
tikko pāris viduslīnijai vai ar spēcīgāku metienu to aizvirza tālākajā spēles laukuma daļā,
konsekvence te ir pati būtiskākā un to nosaka bočes bumbas metiena ātrums

• Vienmērīgums visās svārsta kustībai līdzīgajās vēzienu izpildes stadijās ir vēl viens būtisks
faktors, lai sasniegtu šī vingrinājuma mērķus

• Iespējams, Jums vajadzēs sportistam palīdzēt ne tikai ar sākotnējo vēzienu uz priekšu, bet
arī vēzienu atpakaļ un lēnu, vienmērīgu kustību uz priekšu virzienā uz mērķi

• Skaitīšana sportistam var palīdzēt visos uzdevuma izpildes posmos 

• „Tikšķošā  pulkstens  scenārija”  izmantošana  var  palīdzēt  sportistam  kustību  ilguma
ievērošanā – pirmā kustība uz priekšu, tad atpakaļ, tad uz priekšu un bumbas metiens.

Ripināšana noteiktā virzienā

Mērķis

Saprast,  vai  sportistam  ir  nepieciešama  papildu  apmācība  vielā  un  līganā  bumbas  metienā.  Ja
spēlētāja  bumba  nemitīgi  ieripo  konusos,  iespējams,  ka,  problēmas  cēlonis  ir  pirkstu  nepareiza
atbrīvošana bumbas metiena brīdī. To var ļaut saprast ap bumbu riņķī apsieta lente.

Vingrinājuma gaita

• Izmanto bočes bumbu pilnu komplektu (8 bumbas) uz līdzenas virsmas
• Sportistam jāripina/jāmet bumbas, kā norādījis treneris/skolotājs 
• Sākt ar konusiem aptuveni 3 - 4 pēdu attālumā, kad sportists to apguvis, attālumu starp 

konusiem samazināt
• Atkarībā no uzdevuma, pieraksta bumbu skaitu, kas sasniegušas vēlamo rezultātu 
• Atkārto uzdevumu, nākot atpakaļ uz leju pa laukumu no pretējā gala
• Saskaita gala rezultātu (t.i.,12 no 16 utt.)
• Pārskata novērtējumu, sportistam un trenerim/skolotājam vienojoties

Padomi apmācībai
• Šī  vingrinājuma mērķis  ir  uzlabot  sportista  spēju  konsekventi  aizripināt  pareizi  mērķētu

bumbu pa noteiktu trajektoriju.
• Sportistiem jāsaprot, cik svarīga ir sākotnējā sagatavošanās pirms ripināšanas un trenerim

apmācības laikā uz to ir jāliek galvenais uzsvars. 
• Lai  sajustu  visas  muskuļu  kustības,  kas  nepieciešamas  bumbas  kustībai  pa  noteiktu

trajektoriju līdz noteiktai laukuma vietai un konsekventi rezultatīvai spēlei, vingrinājums ir
vairākkārt jāatkārto.

• Dažreiz laukuma apmaļu izmantošana sniedz sportistam lielākas sekmes, nekā ripināšana pa
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laukuma vidu
• Cenšanās turēt visas ķermeņa kustību līnijas pēc iespējas taisnākas, palīdz sasniegt labākus

rezultātus. 

Svarīgi
akcenti:

• Sākotnējā  sagatavošanās  ir  būtisks  faktors,  kas  nosaka  arī  tālākos
panākumus.

• Sportisti mācās no iepriekšējiem mēģinājumiem un savām kustībām. 
• Lai  veiksmīgi  piedalītos  spēlē,  sportistiem  ir  jāsaglabā  konsekvence

spriedumos par visiem virzieniem laukumā,  ne tikai par virzienu gar sānu
apmalēm.

• Sportistiem vienmēr jāvēro bumbas kustība laukumā - ko tā dara un kā tā
kustas.

Kad
izmantot:

• Šie vingrinājumi būtu jāizmanto kā atsevišķas prasmes treniņš, kas pēc tam
jālieto kopā ar citām spēles prasmēm. 

• Sportisti  var  izpildīt  šo  vingrinājumu,  sacenšoties  treniņu  laikā  ar  citiem
sportistiem.

 Atslēgas vārdi
• Sajūti ķermeņa kustības
• Atceries vienmēr ķermeni turēt tik taisnu, cik vien iespējams
• Pleci pret mērķi
• Vienmērīgas kustības
• Galva, cik iespējams, nekustīga 
• Visu laiku roku, ar kuru tiek veikts metiens, turēt tuvu ķermenim
• Vienmērīgs taisns vēziens uz aizmuguri
• Līgans taisns solis uz priekšu
• Vienmērīgi taisna rokas kustība uz priekšu
• Vienmērīga rokas kustība virzienā uz mērķi un augšup

Ieteikumi trenerim 

• Uzsvars šajā vingrinājumā ir likts uz to, lai ļautu sprortistam gūt sekmes un sasniegumus,
apgūstot spēlei būtisku prasmi. Neatkarīgi no tā, no kuras laukuma vietas sportists spēlē,
bumba gandrīz  vienmēr  ripos pa taisnu trajektoriju,  un to nosaka ķermeņa kustības  tieši
pirms bumbas metiena

• Panākumu atslēga ir konsekvence, un to nosaka ķermeņa centrēšana

• Vienmērīgums visās svārsta kustībai līdzīgajās vēzienu izpildes stadijās ir vēl viens būtisks
faktors, lai sasniegtu šī vingrinājuma mērķus

• Iespējams, Jums vajadzēs sportistam palīdzēt ne tikai ar sākotnējo vēzienu uz priekšu, bet
arī vēzienu atpakaļ un lēnu, vienmērīgu kustību uz priekšu virzienā uz mērķi

• Skaitīšana sportistam var palīdzēt visos uzdevuma izpildes posmos 
• „Tikšķošā  pulkstens  scenārija”  izmantošana  var  palīdzēt  sportistam kustību ilguma  ievērošanā –

pirmā kustība uz priekšu, tad atpakaļ, tad uz priekšu un bumbas metiens
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Ripināšana līdz noteiktai vietai laukumā

Mērķis

Šī vingrinājuma mērķis ir saprast, vai sportistam ir nepieciešama papildu apmācība, lai aizmestu
bumbu līdz noteiktai laukuma daļai, t.i., sportistam var būt vieglāk aizripināt bumbu līdz vietai, kas
atrodas tuvāk apmalei, nekā līdz laukuma vidusdaļai, jo viņš/viņa, virzot bumbu pa laukumu, kā
orientieri var izmantot apmales. Šo var izmantot kā ieteikumu sportistam, kurš labāk spēlē vienu no
spēlēm – īso vai garo.

Vingrinājuma gaita

• Izmanto bočes bumbu pilnu komplektu (8 bumbas) uz līdzenas virsmas

• Sportistam jāripina/jāmet bumbas, kā rāda treneris/skolotājs 

• Jāsāk ar lielu mērķa laukumu (paklāju)

• Mērķa laukuma atrašanās vieta kortā jāmaina, lai treneris saprastu, vai sportists spēlē labāk,
ja mērķa laukums ir noteiktā vietā

• Atkarībā no uzdevuma, pieraksta bumbu skaitu, kas sasniegušas vēlamo rezultātu 

• Atkārto uzdevumu, nākot atpakaļ uz leju pa laukumu no pretējā gala

• Saskaita gala rezultātu (t.i.,12 no 16 utt.)

• Pārskata novērtējumu, sportistam un trenerim/skolotājam vienojoties

Padomi apmācībai

• Šīs apmācības mērķis ir uzlabot sportista spēju konsekventi aizmest labi mērķētas bumbas,
izmantojot abas iepriekš apgūtās prasmes – metienu noteiktā attālumā un ripināšanu noteiktā
virzienā.

• Lai spētu aizripināt bumbas līdz konkrētai vietai, sportistiem jāizprot divu iepriekš apgūto
prasmju nozīme, un treneriem apmācības laikā šie faktori jāakcentē.

• Lai  sajustu  visas  muskuļu  kustības,  kas  nepieciešamas  bumbas  kustībai  pa  noteiktu
trajektoriju līdz noteiktai laukuma vietai un konsekventi rezultatīvai spēlei, vingrinājums ir
vairākkārt jāatkārto.

• Dažreiz laukuma apmaļu izmantojums sniedz sportistam lielākas sekmes nekā ripināšana pa
laukuma vidu.

• Cenšanās turēt visas ķermeņa kustību līnijas pēc iespējas taisnākas, palīdz sasniegt labākus
rezultātus. 

• Sportistiem var nebūt problēmu ar bumbu sagrupēšanu tuvākā laukumā vietā, bet lūgums to
veikt tālākā laukuma daļā var sagādāt grūtības.
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Svarīgi
akcenti:

• Sākotnējā  sagatavošanās  ir  būtisks  faktors,  kas  nosaka  arī  tālākos
panākumus.

• Tāpat izšķirošs ir arī bumbas metiena spēks.

• Sportisti mācās no iepriekšējiem mēģinājumiem un savām kustībām. 
• Lai veiksmīgi piedalītos spēlē, sportistiem ir jāsaglabā konsekvence 

spriedumos par visiem virzieniem laukumā, ne tikai par virzienu gar sānu 
apmalēm un virzienu no tuvas distances uz tālu.

• Sportistiem vienmēr jāvēro bumbas kustība laukumā - ko tā dara un kā tā 
kustas.

Kad izmantot: • Šis vingrinājums būtu jāizmanto  kā atsevišķas  prasmes  treniņš,  kas pēc
tam jālieto  kopā ar  citām spēles  prasmēm;  šis  vingrinājums  jāveic  pēc
vingrinājuma ripināšanā noteiktā virzienā.

• Sportisti var izpildīt  šo vingrinājumu, sacenšoties treniņu laikā ar citiem
sportistiem

Atslēgas vārdi:

• Sajūti ķermeņa kustības

• Sajūti attālumu

• Pleci pret mērķi

• Atceries, viegls metiens nelielam attālumam  un spēcīgāks – lielākam attālumam 

• Galva, cik iespējams, nekustīga 

• Vienmērīgas kustības

• Vienmērīgs taisns vēziens uz aizmuguri

• Visu laiku roku, ar kuru tiek veikts metiens, turēt tuvu ķermenim

• Vienmērīgs taisns vēziens uz aizmuguri

• Līgans taisns solis uz priekšu

• Vienmērīgi taisna rokas kustība uz priekšu

• Vienmērīga rokas kustība virzienā uz mērķi un augšup

Ieteikumi trenerim 

• Uzsvars šajā vingrinājumā ir likts uz to, lai ļautu sprortistam gūt sekmes un sasniegumus,
apgūstot  divas  citas  spēlei  būtiskas  prasmes.  Neraugoties  uz  to,  no  kādas  korta  vietas
sportists spēlē, bumba gandrīz vienmēr ripos pa taisnu trajektoriju, un to nosaka ķermeņa
kustības tieši pirms bumbas metiena un cik lielu muskuļu spēku sportists „atstāj rezervē”.
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• Panākumu  atslēga  ir  konsekvence,  un  to  nosaka  ķermeņa  pareiza  pozīcija  attiecībā  pret
mērķi.

• Vienmērīgums visās svārsta kustībai līdzīgajās vēzienu izpildes stadijās ir vēl viens būtisks
faktors, lai sasniegtu šī vingrinājuma mērķus.

• Iespējams, Jums vajadzēs sportistam palīdzēt ne tikai ar sākotnējo vēzienu uz priekšu, bet
arī vēzienu atpakaļ un lēnu, vienmērīgu kustību uz priekšu virzienā uz mērķi.

• Skaitīšana sportistam var palīdzēt visos uzdevuma izpildes posmos .
• „Tikšķošā  pulkstens  scenārija”  izmantošana  var  palīdzēt  sportistam  kustību  ilguma

ievērošanā – pirmā kustība uz priekšu, tad atpakaļ, tad uz priekšu un bumbas metiens.

Metiens līdz noteiktai vietai laukumā

Mērķis

Šī vingrinājuma mērķis ir saprast, vai sportistam nepieciešama papildu apmācība bumbas mešanai
garajā vai īsajā distancē, turot bumbu apvērstā pozīcijā. Ja sportistiem ir pastāvīgas grūtības aizmest
bumbu 20 pēdu attālumā, tas var nozīmēt,  ka viņam/viņai var būt nepieciešami treniņi plecu un
augšdelmu stiprināšanai. Tas var arī nozīmēt, ka sportists met bumbu pārāk zemu un trajektorija
vienmēr būs īsāka nekā tad, ja bumba atlaista nedaudz vēlāk, jo tad tāveido augstāku trajektoriju. 

Vingrinājuma gaita

• Izmanto bočes bumbu pilnu komplektu (8 bumbas) uz līdzenas virsmas

• Sportistam jāmet bumbas, kā rāda treneris/skolotājs

• Jāsāk ar lielu mērķa laukumu (paklāju)  apmēram 20 pēdu attālumā

• Pieraksta bumbu skaitu, kas sasniegušas vēlamo rezultātu 

• Atkārto uzdevumu, nākot atpakaļ uz leju pa laukumu no pretējā gala

• Apkopo gala rezultātu (t.i.,12 no 16 utt.)

• Pārskata novērtējumu, sportistam un trenerim/skolotājam vienojoties

Padomi apmācībai 

• Šī vingrinājuma mērķis ir uzlabot sportista spēju konsekventi aizmest labi mērķētu bumbu,
izmantojot  abas  iepriekš  apgūtās  prasmes  –  metienu  uz attālumu un ripināšanu noteiktā
virzienā. Vienīgi šajā reizē bočes bumba tiek izmesta, turot to spēlētāja vidukļa augstumā,
nevis ripināta pa zemi.

• Lai spētu aizmest  bumbas līdz konkrētai  vietai,  sportistiem jāizprot divu iepriekš apgūto
prasmju nozīme, un treneriem apmācības laikā šie faktori jāakcentē.
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• Lai  sajustu  visas  muskuļu  kustības,  kas  nepieciešamas  bumbas  kustībai  pa  noteiktu
trajektoriju līdz noteiktai laukuma vietai un konsekventi rezultatīvai spēlei, vingrinājums ir
vairākkārt jāatkārto.

• Dažreiz laukuma malu izmantošana var sportistam ļaut sasniegt lielākas sekmes nekā bočes
bumbas mešana uz laukuma vidu.

• Dažreiz laukuma apmaļu izmantojums sniedz sportistam lielākas sekmes, nekā ripināšana pa
laukuma vidu.

• Cenšanās turēt visas ķermeņa kustību līnijas pēc iespējas taisnākas palīdz sasniegt labākus
rezultātus. 

• Sportistiem var nebūt problēmu ar bumbu sagrupēšanu tuvākā laukumā vietā, bet lūgums to
veikt tālākā laukuma daļā var sagādāt grūtības.

• Jo tālāk spēlētājam bumba jāaizmet, jo lielāka piepūle ir nepieciešama.

Svarīgi akcenti: • Metienā ieguldītais spēks ir galvenais faktors, kas nosaka panākumus. 
• Būtiska ir arī ķermeņa pozīcija attiecībā pret mērķi.
• Sportisti mācās no iepriekšējiem mēģinājumiem un savām kustībām.  
• Lai veiksmīgi piedalītos spēlē un izprastu pareizo bumbas metiena virzienu, 

sportistiem ir jāsaglabā konsekvence spriedumos par visiem virzieniem 
laukumā, ne tikai par virzienu gar sānu apmalēm un virzienu no tuvas 
distances uz tālu.

• Sportistiem vienmēr jāvēro bumbas kustība laukumā - ko tā dara un kā tā
kustas.

Kad izmantot: • Šis vingrinājums būtu jāizmanto kā atsevišķas prasmes treniņš, kas pēc tam
jālieto  kopā  ar  citām  spēles  prasmēm;  šis  vingrinājums  jāveic  pēc
vingrinājuma ripināšanā noteiktā virzienā.

• Sportisti  var  izpildīt  šo  vingrinājumu,  sacenšoties  treniņu  laikā  ar  citiem
sportistiem

Atslēgas vārdi

• Sajūti ķermeņa kustības
• Sajūti attālumu
• Pleci pret mērķi
• Atceries, viegls metiens nelielam attālumam un spēcīgāks – lielākam 
• Galva, cik iespējams, nekustīga 
• Vienmērīgas kustības
• Vienmērīgs taisns vēziens uz aizmuguri
• Visu laiku roku, ar kuru tiek veikts metiens, turēt tuvu ķermenim
• Līgans taisns solis uz priekšu
• Vienmērīgi taisna rokas kustība uz priekšu
• Būtisks ir augšupvērsts vienmērīgs bumbas metiens
• Jo vēlāk bumba tiek izmesta, jo augstāka tās trajektorija
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• Vienmērīga rokas kustība virzienā uz mērķi un augšup

Ieteikumi trenerim:

• Uzsvars šajā vingrinājumā ir likts uz to, lai ļautu sprortistam gūt sekmes un sasniegumus,
iemācoties  divas  citas  spēlei  būtiskas  prasmes.  Neraugoties  uz to,  no kādas  korta  vietas
sportists spēlē, bumba gandrīz vienmēr ripos pa taisnu trajektoriju, un to nosaka ķermeņa
kustības tieši pirms bumbas metiena un cik lielu muskuļu spēku sportists „atstāj rezervē”.

• Panākumu atslēga ir  metienu konsekvence,  un to  nosaka ķermeņa pozīcija attiecībā pret
mērķi.

• Vienmērīgums visās svārsta kustībai līdzīgajās vēzienu izpildes stadijās ir vēl viens būtisks
faktors, lai sasniegtu šī vingrinājuma mērķus.

• Iespējams, Jums vajadzēs sportistam palīdzēt fināla posmā – bumbas metiena brīdī, lai tā
netiktu pacelta augstāk par vidukli.  

• Skaitīšana sportistam var palīdzēt visos uzdevuma izpildes posmos. 
• „Tikšķošā  pulkstens  scenārija”  izmantošana  var  palīdzēt  sportistam  kustību  ilguma

ievērošanā – pirmā kustība uz priekšu, tad atpakaļ, tad uz priekšu un bumbas metiens
• Kad sportists šī metiena izpildei mēģinās kustēties ātrāk un enerģiskāk, ķermeņa centrēšana

var sagādāt problēmas.

Vingrinājumu paraugi

Nepieciešamais aprīkojums šīm spēlēm ir:

• Bočes bumbu komplekts
• Konusi vai ar ūdeni pildītas plastmasas pudeles
• Hula Hoops riņķi, avīzes, paklāja gabaliņi

Ripināšana pa taisnu līniju

• Sāk ar konusu izvietošanu visā spēles laukuma garumā divās taisnās rindās ar vienmērīgām
atstarpēm 

• Tiek rekomendēts sākt ar aptuveni četru līdz piecu pēdu attālumu starp konusu rindām.
• Lieciet  sportistam ripināt  bumbas  pa  laukumu,  kamēr  viņš/viņa  spēj  konstanti  izripināt

bumbu taisnā trajektorijā starp abām rindām.
• Kad sportists ir prasmīgi apguvis šo uzdevumu, samaziniet attālumu starp rindām. Turpiniet

treniņu, līdz redzat, ka sportists ir gatavs nākamajam vingrinājumam.
• Turpiniet  treniņu,  līdz  sportists  bumbu  caur  vienu  līdz  divas  pēdas  platu  „trasi”  starp

konusiem.
• Vingrinājuma  atkārtošana  veicinās  sportista  spēju  precīzi  virzīt  bumbu  viņam/  viņai

vēlamajā virzienā, neļaujot bumbai ripot nemērķēti.
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• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Precīzi mērķēts metiens noteiktā attālumā

• Izmantojot  iepriekšējā  uzdevuma  laukumu,  šajā  vingrinājumā  tiek  trenēts  ripināšanas
attālums.

• Lieciet sportistam ripināt bumbu pa „trasi” starp konusiem līdz noteiktai vietai starp diviem
konkrētiem  konusiem.  Lieciet  sportistam  atkārtot  šo  vingrinājumu,  līdz  viņš  ir  precīzi
aizraidījis ievērojami lielu skaitu bumbu līdz norādītajai vietai.

• Mainiet distances attālumu, jo labam sportistam jābūt vienādi precīzam bumbas metienos
gan tuvumā, gantālumā. 

• Šis  uzdevums  parādīs,  vai   Jūsu  sportistam  ir  nepieciešams  trenēt  precizitāti  noteikta
attāluma bumbas metienos.

• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Precīzi mērķēts metiens

• Nolieciet trīs vai četras atlocītas avīzes lapas spēles laukumā un lieciet sportistam uz tām
„piezemēt” visas astoņas bumbas. 

• Kad sportists šo prasmi ir pietiekami veiksmīgi apguvis, noņemiet vienu no avīzes lapām
(lai mērķis kļūtu mazāks) un lūdziet viņam/viņai turpināt piezemēt bumbas uz atlikušajām
lapām.

• Kad sportists sekmīgi izpildījis arī šo vingrinājumu, noņemiet atkal nākamo avīzes lapu.
• Lai palielinātu izaicinājumu, lociet aizvien mazāku atlikušo avīzes lapu, līdz sportists bez

piepūles spēj veikt šo uzdevumu.
• Mainiet  papīra  novietojuma  attālumu  laukumā,  jo  sportistam  var  būt  viegli  sasniegt

rezultātus, metot bumbu, vienā attālumā, bet vēl jātrenējas, ja papīrs atrodas citur.

• Šis uzdevums parāda, kuri ir tuvo metienu sportisti un kuri – tālo.. Tie, kuri labāk spēlē, kad
pallino (mērķa bumba) ir jāsasniedz no neliela attāluma, ir tuvo metienu sportisti, savukārt
tālo metienu sportistiem labāk veicas spēle, ja bočes bumba jāraida lielākā attālumā. 

• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Spēka metiens

• Novietojiet  Hula  Hoop riņķi, paklāja gabaliņu vai līdzīgu mērķi piecu pēdu attālumā no
sportista un lieciet viņam/viņai mest bumbu tā, lai tā piezemētos mērķī un izripotu no tā.
Treniņa turpinājumā, pārvietojiet mērķi tālāk un lieciet sportistam turpināt metienus.

• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Ķegļu bumba

• Novietojiet zināmu skaitu mērķu un sportistam lūdziet ripināt bumbu uz tiem (krāsainiem
objektiem, plastmasas pudelēm, boulinga ķegļiem, u.c.).

• Mainiet mērķu atrašanās vietu, attālumu un izmērus atbilstoši sportista prasmēm.
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• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Rikošeta bumba

• Izveidojiet mērķa situāciju, kad sportistam ir jāripina bumba virzienā uz vietu starp sānu
apmali  un priekšmetu,  ko jūs esat  nolicis  laukumā (krāsainu  objektu,  plastmasas  pudeli,
boulinga ķegļi  u.tml.).  Mērķis ir mudināt sportistu izmantot apmali  atsitienam, lai  iegūtu
punktus.

• Mainiet objekta vietu, attālumu starp apmali un šo priekšmetu, izmantojot laukumu visā tā
garumā.

• Piešķiriet atbilstošus punktus/ rezultātu.

Stafetes skrējiens

• Kā daļa no atsildīšanās uzdevuma var būt stafetes skrējiens. Sadaliet sportistus divās grupās.
Nostādiet abas grupas laukuma galā taisnā līnijā – katru aiz savas pudeļu/ konusu rindas, kas
palikusi  laukumā  pēc  iepriekšējās  spēles.  Sāciet  stafeti  -  lieciet  katras  grupas  pirmajam
sportistam  aizskriet  un  paņemt  tālāko  konusu,  atnest  to  atpakaļ  un  nolikt  pie  nākamā
sportista kājām. Tiklīdz konuss ir  nolikts  uz zemes,  nākamais  sportists  skrien un paņem
nākamo tālāko konusu – atnes to atpakaļ un uzliek virsū pirmajam konusam. Šādi stafete
turpinās, kamēr visi konusi ir salikti „piramīdā” komandas priekšā un noskaidrota uzvarētāja
komanda.

• Šādā  veidā  tiek  sasniegtas  vairākas  lietas:  sportistiem  ir  jautri  (ir  sacensību  elements),
konusi  tiek  savākti  un  Jums  kā  trenerim  tie  nav  jāsavāc  pašam.  Turklāt  sportisti  būs
izsmējušies un priecīgā omā, un tas ir labs veids kā beigt treniņu).

Atcerieties:

• Veicot jebkuru uzdevumu vai spēlējot jebkuru spēli, ir svarīgi, lai sportists, pirms Jūs dodat
viņam grūtāku uzdevumu, konsekventi sasniedz vēlamo rezultātu.

• Vispirms ļaujiet sportistam atbilstošo/vēlamo rezultātu konsekventi sasniegt vairākas reizes,
un tikai tad lieciet viņam izpildīt sarežģītāku uzdevumu. 

• Visas šīs metodes ir veidi, kā uzlabot sportista bočes spēles prasmju līmeni.

• Šīs var uzskatīt par konkrētām (savstarpēji nesaistītām) prasmēm, kaut kopumā tās visas ir
nepieciešamas  kompetenču  vispārējā  līmeņa  celšanai  un  kopējā  sagatavotības  standarta
paaugstināšanai ne tikai Jūsu komandā, bet arī konkurentu komandās. 
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Bočes prasmju tests 
Sportista Vārds ____________________

Prasmju testa datums ________________
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Bočes prasmju tests 
(Nadijas izveidots tests)

Boče  prasmju  testu  nosaka  2  reizes  gadā  vai  arī  pirms  sacensībām.  Sportists  izmet  visas  8
bumbiņas, bet mēra tikai tās 3 bumbiņas, kuras ir tuvāk mērķa bumbai (pallinai). Mērlentes sākumu
(0 atzīmi) liek uz krāsainas bumbiņas, bet rezultātu nolasa pie mērķa bumbiņas.

Sportista vārds un uzvārds_______________________

Prasmju testa datums___________________________

1. mēģinājums
no atzīmes 9,15 m

1. rezultāts________ 2. rezultāts_______ 3. rezultāts________ KOPĀ________

2. mēģinājums
no atzīmes 12,2 m

1. rezultāts________ 2. rezultāts_______ 3. rezultāts________ KOPĀ________

3. mēģinājums
no atzīmes 15,25 m

1. rezultāts________ 2. rezultāts_______ 3. rezultāts________ KOPĀ________

Atbilstoši rezultātam komandas un dalībniekus sadala pēc spējām divīzijās.
Katrā divīzijā minimālais komandu skaits ir 3, bet maksimālais – 8 komandas.
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Attāluma mērīšana
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Modifikācijas un pielāgojumi

Sacensībās ir svarīgi nemainīt spēles noteikumus un nepiemērot tos sportistu īpašajām vajadzībām.
Bočes spēlei ir apstiprināti palīglīdzekļi, kas paredzēti sportistu īpašajām vajadzībām un ir atļauti
spēles noteikumos. Treneri var mainīt/piemērot treniņu vingrinājumus, komunikācijas metodes un
sporta aprīkojumu, lai palīdzētu uzlabot sportistu sniegumu.

Modifikācijas

Vingrinājuma mainīšana/ piemērošana

Ir atļauts mainīt vingrinājuma izpildei nepieciešamās prasmes, lai visi dalībnieki varētu piedalīties.
Piemēram, iesildīšanās un atsildīšanās laikā vairāki stiepšanās vingrinājumi var tikt veikti ar vai bez
krēsla palīdzības.

Pielāgošanās sportistu īpašajām vajadzībām

Izmantojiet  zvana  skaņas  sportistiem  ar  redzes  traucējumiem.  Sportistiem  ar  daļējiem  redzes
traucējumiem pie pallino var novietot krāsainu cauruli un to noņemt tad, kad bočes bumba jau ripo
pa laukumu uz mērķi.

Radošuma veicināšana

Treniņus  iespējams  veidot  tā,  lai  sportistam būtu  iespēja  atbildēt  uz  izaicinošiem jautājumiem,
piemēram: „Parādi man, kā ripināt bumbu pa laukumu?” Šāda metode ļauj dažādu spēju līmeņa
sportistiem sniegt atbildi un veiksmīgi nodemonstrēt savas prasmes. Tomēr jārēķinās, ka dažādu
sportistu atgriezeniskā saikne uz šiem aicinājumiem atšķirsies atkarībā no viņu spēju līmeņa un
veselības traucējumu smaguma.

Komunikācijas metožu variēšana

Dažādiem sportistiem ir nepieciešama atšķirīga komunikācijas sistēma. Daži sportisti,  piemēram,
labāk apgūst jaunas prasmes, ja viņiem tās tiek demonstrētas, savukārt citi labāk izprot uzdevumu,
ja tas detalizēti izskaidrots. Dažiem sportistiem var būt nepieciešama kombinēts risinājums - gan
uzdevuma demonstrācija, gan skaidrojums, gan arī noteikumu un prasmju apraksta izlasīšana.

Aprīkojuma pielāgošana

Lai  veicinātu  atsevišķu  sportistu  veiksmīgu  piedalīšanos,  var  būt  nepieciešama  aprīkojuma
pielāgošana viņu īpašajām vajadzībām, piemēram, mazākas bumbas sportistiem ar nelielām rokām.
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Pielāgojumi

Vairāk īpaši pielāgojumi bočes spēlei ir uzskaitīti zemāk.

Ortopēdiskie traucējumi

• Izmantot mīkstu softbola (beisbolam līdzīga spēle) vai līdzīga izmēra bumbu.
• Izmantojiet šķēršļu joslu ar karogiem un/vai vārtiem. 
• Izmantojiet mazāka izmēra bočes bumbu sportistiem ar mazām rokām.
• Izmantojiet lielāka izmēra mīkstu bumbu sportistiem, kuriem nav iespējams satvert rokā 

normāla izmēra bumbu.
• Izmantojiet mīkstāka materiāla bumbu vieglākai satveršanai.
• Izmantojiet slīdošo rāmi spēlētājiem, kuri nespēj pacelt bumbu.
• Izmantojiet adapteri, lai atvieglotu bumbas grūšanu pa laukumu.
• Ambulatoru spēlētāju gadījumā, kuri nevar pacelt bumbu, pievienojiet grūšanas adapterim 

paplašinājumu ar rokturi.
• Sportists var bumbu ripināt, sēžot krēslā vai ratiņkrēslā.
• Mainīt pieeju, liekot spēlētājam ripināt no stāvus pozīcijas.

Dzirdes traucējumi

Starta signālam izmantot karogu vai roku.

• Tā kā bočes spēli lielā mērā vada tiesnesis ar dažādiem krāsas karodziņiem, tā ir ideāla 
jebkuram sportistam ar dzirdes traucējumiem.

• Spēlē ar 6 bumbām.
• Neizmanto soda līnijas.
• Var saīsināt attālumu starp soda līnijām un laukuma galu.
• Izmantot cietāku virsmu, lai sportisti ar fiziski mazāk attīstītu ķermeņa augšdaļu varētu 

aizmest bumbu tālāk. 
•  Izmantot mazākas un vieglākas bumbas.

Redzes traucējumi.

• Izmantojiet liela izmēra mērķus.
• Izmantojiet spilgtas krāsas aprīkojumu.
• Izmantojiet spilgtas krāsas cauruli, ar ko norādīt pallino atrašanās vietu.
• Izmantojiet vadsliedi, lai palīdzētu spēlētājiem atrast savu sākuma stāvokli un izpildīt 

metienu
• Ļaujiet sportistam sajust jūsu rokas vēzienu
• Lieciet asistentam bez redzes traucējumiem izstāstīt sportistam ar redzes traucējumiem, 

kādā attālumā pallino atrodas no laukuma galu/sānu apmalēm vai paša sportista. 
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Psiholoģiskā sagatavotība un treniņnodarbības

Sportistam psiholoģiskā sagatavotība ir svarīga neatkarīgi no tā, vai viņš/viņa cenšas uzlabot savu
personīgo sniegumu vai arī sacenšas ar citiem. Mentālā vizualizācija ir ļoti efektīva. Prāts neredz
atšķirību starp reālitāti un izdomu. Vingrināšanās ir vingrināšanās, neatkarīgi no tā, vai tā ir garīga
vai fiziska.
Lūdziet sportistam apsēsties atbrīvotā pozā, klusā vietā bez iespējamiem apkārtējiem traucēkļiem.
Lieciet  sportistam aizvērt  acis un iztēloties sevi, izpildot noteiktu prasmi.  Katrs sevi redz bočes
laukumā kā uz liela ekrāna. Soli pa solim vadiet sportistus cauri apgūtajām iemaņām. Izmantojiet
tik daudz detaļas, cik vien iespējams, lietojot vārdus, kas raksturo visas maņas – redzi, dzirdi, tausti
un ožu. Lieciet sportistam atkārtoti vizualizēt šo ainu, iztēlojoties sevi veiksmīgi izpildot šo prasmi
– līdz pat brīdim, kad bočes bumba ripo pa laukumu un apstājas līdzās pallino.
Piemēram,  lai  vizualizētu  labu,  vienmērīgu  „mērķa  metienu”,  lūdziet  sportistam iztēloties  sevi
ieejam laukumā un gatavojoties ripināt bočes bumbu. Tad vērot sevi stāvam ar bočes bumbu rokā,
esot gatavībā veikt pirmo soli.  Tad skaidri  redzēt sevi liekam taisnu soli  uz priekšu un roku ar
bumbu vēzējot atpakaļ un pēc tam – vienmērīgi un taisni uz priekšu. Pēc tam vizualizēt, kā bumba
izlido no viņa rokas un virzās tieši uz mērķi, līdz apstājas blakus mērķa bumbai (pallino), tādējādi
ļaujot nopelnīt punktu. Visbeidzot sadzirdēt, kā skatītāji uzgavilē tik labam metienam.
Dažiem sportistiem var  būt  vajadzīga  palīdzība,  lai  uzsāktu  šo procesu.  Citi  savukārt  apgūs šo
vizualizācijas prasmi paši saviem spēkiem. Saikni starp prasmju izpildi iztēlē un spēles laukumā var
būt grūti izskaidrojama. Tomēr sportistam, kurš atkārtoti iztēlosies sevi pareizi izpildām prasmes,
ticot, ka tā ir realitāte, ir vairāk iespēju mērķi sasniegt. Jebkas, kas notiek cilvēka prātā un sirdī, pēc
tam gūst izpausmi darbībā.

Bočes aizvietojošie vingrinājumi

Aizvietojošie vingrinājumi ir mūsdienu termins, kas attiecas uz vingrinājumu aizvietošanu ar citiem
vingrinājumiem nekā tie,  kas tieši  paredzēti  konkrētas disciplīnas prasmju apguvē. Aizvietojošie
vingrinājumi radās traumu rehabilitācijas procesā un šobrīd tiek izmantots arī traumu novēršanā.
Kad skrējēji cieš no kāju vai pēdu traumām, kas viņus attur no skriešanas, to var aizstāt ar citām
aktivitātēm, kas ļauj sportistam saglabāt savu aerobo un muskuļu spēku.
Katram  specifiskam  vingrinājumam  ir  ierobežoti  tā  sniegtie  ieguvumi,  kā  arī  tā  aizvietojošās
alternatīvas. Aizvietojošo vingrinājumu izmantojuma mērķis ir izvairīties no traumām un saglabāt
muskuļu  balansu intensīva  specifiska  treniņa  laikā.  Viena no veiksmes  atslēgām sportā  ir  spēja
ilgstoši saglabāt veselību un trenēties. Aizvietojošie vingrinājumi atļauj sportistiem veikt atsevišķus
konkrētai disciplīnai specifiskus treniņus ar lielāku entuziasmu un intensitāti, bet mazāku traumu
risku.
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Vienkārši aizvietojošie vingrinājumi

Kustības ar plaukstas locītavu
• Lieciet sportistam turēt rokās papīra loksni (A4 vai vēstules izmēra).
• Lieciet viņam/-i vienkārši turēt papīru rokā, delnas locītavu virzot uz priekšu.
• Tad virziet roku uz priekšu it kā metiena kustībā līdz plecu augstumam, un tad atgrieziet to

sākuma pozīcijā.
• Ievērojiet,  lai  papīrs  vienmēr  pārvietotos  uz priekšu.  Ja vingrinājums tiek veikts  pareizi,

papīram uz izstieptajiem pirkstiem vajadzētu atlocīties atpakaļ, bet lejupejošas kustības laikā
locīties uz otru pusi.

• Šis vingrinājums palīdzēs sportistam izmest bočes bumbiņu ar pareizām delnas locītavas
kustībām.

Rokas šūpošana pie sienas

• Palūdziet sportistam nostāties ar sāniem pie sienas, plecam tikai viegli tai pieskaroties. 
• Pārliecinieties, ka roka, kuru viņš parasti izmanto metieniem, atrodas tuvāk sienai. 
• Lieciet  sportistam vēzēt  roku  ar  tādu  pašu  kustību,  it  kā  viņš  gatavotos  izmest  bumbu

laukumā.
• Neļaujiet rokai attālināties no sienas, kad tā ir izstiepta uz priekšu.
• Šis vingrinājums palīdzēs nostiprināt  muskuļu atmiņu un ļaus sportistam sajust,  kā rokai

vajadzētu kustēties un arī trajektoriju, ko tai vajadzētu veikt, metot/ripinot bočes bumbiņu.

Grāmatas vai cepures balansēšana uz galvas

• Lieciet  sportistam  novietot  uz  galvas  mazu  grāmatu  vai  cepuri  un  izpildīt  bumbas
ripināšanas/metiena kustību.

• Uzmaniet, lai visas kustības laikā, grāmata vai cepure nenokristu/nenoslīdētu  no galvas.
• Šis  vingrinājums  palīdzēs  sportistam turēt  galvu  mierīgi  un  taisni  visu  metiena  izpildes

laiku. 

Metienu vingrinājumi
• Izmantojot  tenisa  bumbiņas,  stāviet  5  -  10  pēdas  atstatu  un  sviediet  tās  kādā  spainī,

plastmasas papīrgrozā u.tml.
• Kad sportistam jau izdodas šo vingrinājumu veikt labāk, palieliniet attālumu līdz spainim.
• Šis vingrinājums palīdzēs sportistam noteikt attālumu, kādā viņam bočes bumba jāmet. Tas

arī uzlabos koordināciju un palīdzēs uztvert sakarību, ka spēcīgāks metiens = ātrāka bumbas
atbrīvošana = lielāks attālums.

Vēziena trajektorijas vingrinājumi

Sekojošie  vingrinājumi  atļaus  sportistam  izjust  kustību,  ko  veic  ķermenis  un  tās  saistību  ar
aizripinātās bumbiņas virzienu.

• Izmantojiet  tenisa/softbola  bumbiņu,  ieņemiet  normālu  metiena  pozīciju  un  aizripiniet
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bumbiņu  pa  gaiteni  bez  kustēšanās.  Aizripiniet  nākamo  bumbiņu  pa  to  pašu  ceļu,  kur
iepriekšējo, un dariet to pašu ar visām citām bumbiņām. (šim vingrinājumam nepieciešama
papildu persona, cits sportists vai treneris, lai pienestu aizmestās bumbas sportistam, kurš
veic vingrinājumu).

• Atkal nostājieties  normālā metiena pozīcijā, vēzējot roku uz priekšu un atpakaļ  ar viegli
ieliektu elkoni tuvu ķermenim. 

• Nometieties ceļos uz grīdas un trenējiet šo vēzienu ar brīvu rokas kustību.

 
Programma treniņiem mājās 

• Ja sportisti trenējas tikai vienu reizi nedēļā kopā ar treneri un paši neko nedara, panākumi
būs samērā ierobežoti. Lielākai daļai sporta veidu ir pieejami treniņu aprīkojuma komplekti,
kas iekļauj lielāko daļu lietu, kas būtu nepieciešamas, lai vingrinātos mājās.

• Sportista rokasgrāmatu/Mājas treniņu ceļvedi var lejupielādēt no „Special Olympics” mājas
lapas,  lai  tādējādi  treneri  attiecīgajā  treniņu  sezonā  varētu  iekļaut  arī  mājas  treniņus,
savukārt sportisti un viņu ģimenes - iegūt informāciju, kā trenēties treniņu starplaikos!

• Nekas tā neuzlabo sportista sporta spējas kā spēles! Lai sportists iegūtu papildu pieredzi,
vecāki/aprūpētāji  var ierosināt sportistam sarīkot ģimenes sacensības vai vienkārši  doties
izbraukuma spēlē kopā ar citiem.

• Papildu efektivitātei,  treneriem vajadzētu  organizēt  mājas  treniņu orientācijas  nodarbības
sportistu  ģimenes  locekļiem  un  partneriem.  Tai  vajadzētu  būt  aktīvai  nodarbībai,  kur
dalībnieki iegūst tiešu pieredzi dažādās aktivitātēs.

• Kā motivējošu līdzekli treneris drīkst izmantot īpašu sasniegumu sertifikātu, apbalvojot tos,
kuri sezonas laikā veikuši noteiktu daudzumu mājas treniņu.

Bočes noteikumi, protokols un etiķete
 

Bočes noteikumu mācīšana

Vislabāk  bočes  noteikumus  ir  apgūt  treniņu  laikā.  Pilnam noteikumu  aprakstam lūdzam skatīt
Official  Special  Olympics  Sports  Rules  Book.  Lai  sportisti  varētu  sasniegt  labus  rezultātus,
treneriem  ir  svarīgi  iemācīt  viņiem  bočes  pamatnoteikumus,  piemēram,  sportistiem  jāzina,  ko
nozīmē katra laukuma līnija, utt. 
Sportistiem:

• jāizprot spēle;

• jāsaprot, ka spēle ilgst līdz brīdim, kad sasniegts noteiktu punktu skaits;

• jāzina, ko nozīmē katra laukuma līnija;

• jāzina, ka visas darbības spēlē var veikt, tikai vadoties pēc tiesneša norādēm ar karodziņiem;

• jāapzinās, ka punkti, kas iegūti, izdarot pārkāpumu, var netikt ieskaitīti;
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• jāzina, ka vienspēļu sacensībās var izmest četras bumbas;

• jāzina, ka dubultspēļu sacensībās var izmest divas bumbas;

• jāzina, ka četrinieku sacensībās var izmest tikai vienu bumbu;

• jāievēro bočes noteikumi gan spēles laukumā, gan treniņos;.

• jāievēro „Special Olympics”  oficiālie bočes noteikumi.

Bočes sacensību pamatnoteikumi   

• Sacensību formāts var būt vienkāršā izslēgšana, divkāršā izslēgšana vai turnīrs, kurā katrs spēlē 
ar katru.

• Sacensībām lieto tikai apstiprinātas vienāda izmēra bumbas, parasti zaļas un sarkanas.

• Karodziņi/nūjas/plāksnītes ir vienādā krāsā ar spēles bumbām.

• Vienspēlēs katram spēlētājam ir četras bumbas un spēle ilgst līdz 12 punktiem.

• Dubultspēlēs katram spēlētājam ir divas bumbas un spēle ilgst līdz 12 punktiem.

• Četrinieku sacensībās katram spēlētājam ir viena bumba un spēle ilgst līdz 16 punktiem.

• Spēlētājiem vienmēr jāseko spēles tiesnešu norādījumiem.

• Sacensībās jāizmanto desmit pēdu (3,048 m) soda līnija un trīsdesmit pēdu (9,144 m) 
viduslīnija.

• Soda līnijas pārkāpšana tiek uzskatīta par spēles noteikumu pārkāpumu, kam seko noteiktas 
soda sankcijas.

• Nepareizs bumbu skaits vai nepareiza spēles secība ir pārkāpums, kam tiek piemērotas soda 
sankcijas.

• Kad abas komandas ir izmetušas visas bočes bumbas, komandai punkti tiek piešķirti, 
pamatojoties uz to bumbu skaitu, kas atrodas tuvāk mērķa bumbai pallino, nekā pretinieka 
komandas bumbas. (Katrā raundā/izspēlē tikai viena komanda var saņemt punktus.)

• Spēle noslēdzas, kad tiek pabeigts raunds/izspēle, kurā komanda sasniedz nepieciešamo kopējo 
punktu skaitu.

Ja  treneriem kādu iemeslu  dēļ  nav  skaidri  augstāk  minētie  noteikumi,  lūdzam pirms  sacensību
sākuma sazināties ar bočes galveno tiesnesi.
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Padomi trenerim

Bočes spēles laukuma noteikumi ir  noteikumi,  ko Jūs iekļaujat  savā programmā.  Šie noteikumi
ietver tādus norādījumus kā:

• visiem sportistiem, kad viņi atrodas ārpus spēles laukuma, ir jābūt gataviem spēlei, līdzko uz
to aicina spēles tiesnesis;

• ēšana un dzeršana (izņemot ūdeni) nav pieļaujama ne spēlē, ne treniņos;
• spēlētājiem ar kustību traucējumiem tiek nozīmēti palīgi gan laukumā, gan ārpus tā. 

„Unified Sports” noteikumi 

„Unified Sports” noteikumi nedaudz atšķiras no tiem, kas iekļauti Official Special Olympics Sports
Rules book. Šīs modifikācijas ir izskaidrotas zemāk:

„Unified Sports” komanda

• katru „Unified Sports” dubultspēles komandu veido viens sportists un viens partneris;

• katrā „Unified Sports” komandu spēlē piedalās divi sportisti un divi partneri;

• katra spēle sākas ar izlozi; viens no izlozē uzvarējušās komandas dalībniekiem uzsāk spēli, metot
mērķa bumbu pallino un pirmo bumbu. Otro bumbu met jebkurš pretinieka komandas dalībnieks. 
 

Protesta pieteikšanas procedūra

Protesta pieteikšanas procedūru nosaka sacensību noteikumi. Sacensību organizatoru uzdevums ir
nodrošināt  noteikumu  ievērošanu.  Trenera  pienākums  pret  saviem  spēlētājiem  un  komandu  ir
pieteikt protestu jebkurai darbībai vai notikumam, kas risinās spēles laikā un ir pretrunā ar „Special
Olympics” bočes noteikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai protesti netiktu pieteikti tikai tāpēc, ka treneris vai
viņa  sportists  nav  sasniedzis  vēlamo  spēles  rezultātu.  Protesta  pieteikšanai  ir  liela  ietekme  uz
sacensību  norises  grafiku.  Protesta  pieteikšanas  procedūras  kārtība  ir  jānoskaidro  pie  sacensību
organizatoriem jau pirms sacensību sākuma.  

 

Bočes spēles protokols un etiķete

Spēlējot bočes ikdienā vai savam priekam tā ietver daudz smieklu, jautrības un zobgalību, tomēr
nopietnās bočes sacensību vai turnīru laikā ikvienam sportistiem jāievēro noteikumos paredzētās
sportiskās uzvedības un izturēšanās normas. Tas palīdz sportistiem panākt vislabāko sniegumu, jo
nekas nenovērš viņu uzmanību no spēles.

Gan treniņa apstākļos, gan sacensībās sportistiem būtu jāievēro sekojošais:

71



„Noteikumi laukumā”

• Gaidot savu metiena kārtu, jāatrodas ārpus spēles laukuma un jāievēro klusums.
• Jo  īpaši  svarīgi  ir  ievērot  klusumu,  sākot  no  brīža,  kad  cits  sportists  ir  ieņēmis  starta

pozīciju, līdz brīdim, kad viņš ir izdarījis metienu. 
• Lai pārvietotos no viena laukuma gala līdz otram, jāsagaida raunda/izspēles noslēgums.
• Vienmēr labāk pārvietojieties gar laukuma sānu malām, nevis centru.
• Vērojot cita spēlētāja metienu, svarīgi pēc iespējas neveikt nekādas traucējošas kustības.
• Pirms  ienākt  laukumā,  lai  izpildītu  metienu,  jāsagaida,  līdz  iepriekšējais  sportists  ir

pabeidzis savu metienu un gatavojas atstāt spēles laukumu.
• Bumbas vienmēr jāatstāj to pozīcijās tik ilgi, kamēr spēles tiesnesis atļauj tās paņemt.
• Kad metiens ir izpildīts, laukums ir jāatstāj ātri un bez liekas kavēšanās.
• Spēlējot vienmēr jāievēro drošības noteikumi.
• Vienmēr jāievēro spēles tiesneša norādījumi.
• Vienmēr jāizrāda cieņu pretiniekam/pretiniecei.
• Vienmēr jāizrāda cieņa spēles tiesnešiem.

Treniņa laikā

Sportistiem

• Vienmēr jāuzklausa trenera sniegtā informācija.
• Jāseko trenera sniegtajiem norādījumiem.
• Fiziski sevi jāsagatavo treniņam.
• Vienmēr jāģērbjas bočes spēlei atbilstošā formā: pareizi apavi, apģērbs, utt.
• Jāseko trenera drošības norādījumiem.
• Jebkuru  svarīgu  trenera  sniegtu  informāciju  jānodod  tiem  cilvēkiem,  kuriem  tā  bijusi

domāta.
• Jāuzdod jautājumi, ja nav skaidrības par trenera sniegtajiem norādījumiem.

Treneriem

• Vienmēr jābūt laikā un gatavībā, lai uzsāktu treniņa nodarbības.
• Jānodrošina, lai sportisti un kolēģi treneri saprot, kāds ir konkrētā treniņa mērķis.
• Jāsniedz skaidri un precīzi norādījumi visiem cilvēkiem, kas piedalās treniņā.
• Jāatbild uz visām neskaidrībām, kas, iespējams, sportistiem radušās. 
• Jāsniedz sportistiem un kolēģiem treneriem ar konkrēto treniņa nodarbību saistītas veselības

un drošības instrukcijas.
• Treniņos papildus darbam jeb prasmju apguvei vienmēr būtiski iekļaut arī kādus jautrības

elementus.
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 Sacensību laikā

Sportistiem
• Vienmēr jāuzklausa spēles tiesneša sniegtā informācija.
• Jāpakļaujas spēles tiesneša lēmumiem.
• Jāizrāda cieņa un gods konkurentiem.
• Jāsagatavo sevi spēlei.
• Vienmēr jāģērbjas bočes spēlei atbilstošā formā: pareizi apavi, apģērbs, utt.

Treneriem

• Jānodrošina, ka sportisti ierodas laikā un gatavi spēlei.
• Jānodrošina,  ka  sportisti  un  kolēģi  treneri  izprot  konkrēto  sacensību  noteikumus,  kas

izklāstīti pēdējā treniņu nodarbībā.
• Jānodrošina, ka sacensību reģistrā iekļautā informācija par sportistiem ir atjaunināta, precīza

un atbilstoša konkrētajām sacensībām. 
• Jāuzklausa visi sacensību organizatoru sniegtie skaidrojumi.
• Jāievēro spēles tiesneša norādījumi un pieņemtie lēmumi.

 Sportiska uzvedība

Laba sportiska uzvedība ir gan trenera, gan sportista apņēmība spēlēt godīgi un uzvesties ētiski un
taisnīgi. Gan teorētiski, gan praktiski par sportisku uzvedību tiek uzskatīta tāda rīcība, ko raksturo
tādas īpašības kā augstsirdība un patiesas rūpes par citiem. Lūk, dažas idejas un padomi, kā mācīt
un trenēt sportisko uzvedību. Svarīgākais - rādīt piemēru.

Konkurētspējas attīstība

• Darbojieties ar maksimālu atdevi ikvienā treniņā un sacensībās.

• Trenējiet prasmes ar tādu pašu intensitāti, ar kādu piedalītos sacensībās.

• Vienmēr pabeidziet treniņu/spēli: nekad neapstājieties pusceļā.

Vienmēr godīga spēle

• Vienmēr ievērojiet noteikumus.

• Vienmēr demonstrējiet sportisku uzvedību un godīgu spēli.

• Vienmēr respektējiet spēles tiesnešu lēmumus.

Kas tiek sagaidīts no treneriem?

• Vienmēr esiet sekošanas cienīgs piemērs dalībniekiem un līdzjutējiem.

• Māciet dalībniekiem pareizu sportisko uzvedību un aiciniet, lai sportiskā uzvedība un ētika
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kļūst par viņu svarīgākajām prioritātēm.

• Respektējiet sacensību organizatoru/tiesnešu lēmumus, ievērojiet pasākuma noteikumus un
nekūdiet līdzjutējus.

• Cieniet pretinieku trenerus, komandas administratīvo personālu un līdzjutējus. 

• Publiski paspiediet roku sacensību organizatoriem/tiesnešiem un pretinieku trenerim.

• Izstrādājiet  un  pielietojiet  soda  normas  tiem  dalībniekiem,  kuri  neievēro  sportiskās
uzvedības standartus.

Kas „Unified Sports” tiek gaidīts sportistiem un viņu partneriem?

• Cieniet komandas biedrus.
• Uzmundriniet komandas biedrus, kad tie kļūdās.
• Cieniet pretiniekus: paspiediet roku pirms un pēc spēles.
• Cieniet  sacensību  organizatoru/tiesnešu  lēmumus,  ievērojiet  pasākuma  noteikumus  un

neveiciet nekādas darbības, kas varētu sakūdīt līdzjutējus.
• Sadarbojieties  ar  sacensību  organizatoriem,  spēles  tiesnešiem,  treneriem  un  citiem

dalībniekiem, lai nodrošinātu godīgas sacensības.
• Paši  nekādā  veidā  neatdariet  (mutiski  vai  fiziski)  pretinieka  komandai  par  tās  slikto

uzvedību.
• Uztveriet nopietni atbildību un godu pārstāvēt Special Olympics.
• Visas savas labākās spējas ieguldiet uzvaras sasniegšanā. 
• Ievērojiet trenera noteikto sportiskās uzvedības standartu līmeni.

Padomi trenerim

• Apspriediet bočes etiķeti,  piemēram, tradīciju apsveikt pretinieku pēc visām sacensībām,
neatkarīgi no uzvaras vai zaudējuma tajā un to, ka vienmēr jākontrolē emociju izpausmes
un uzvedība.

• Iemāciet, ka spēles laikā ir jāgaida sava metiena kārta.

• Iemāciet sportistus mierīgi un klusus sagaidīt savu metiena kārtu.

• Pasniedziet balvas par sportisku uzvedību vai uzslavējiet pēc katras spēles vai treniņa.

• Vienmēr uzslavējiet sportistus, kad tie izrāda sportisko uzvedību.

Atcerieties

• Sportiskā uzvedība ir attieksme, ko demonstrē treneris un sportisti gan spēles laukumā, gan
ārpus tā.

• Uztveriet konkurenci pozitīvi.

• Cieniet savu pretinieku un sevi.

• Vienmēr kontrolējiet sevi, ja jūtaties nikns vai dusmīgs. 
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Bočes  terminu skaidrojums                
   

Termins Term Definīcija
Atsitiena
metiens

Bank shot Bumba  tiek  spēlēta  virzienā  vai  pret  sienas,  lai  iegūtu
priekšrocību/punktu.

Bočes Bocce Izmanto  arī  terminus  „bocci”  un  „boccie”.  Līdzīgi  kā  citos
sporta  veidos,  piemēram,  basketbolā,  šim  terminam  ir  divas
nozīmes – tā sauc gan spēlē izmantojamās bumbas,  gan pašu
spēli.

Mirusi
bumba

Dead ball Bumba,  ko  tiesnesis  neieskaita  saistībā  ar  kādu  noteikumu
neievērošanu vai tehnisku kļūmi.

Dubultspēle Doubles Spēle, kurā katru komandu pārstāv divi spēlētāji, reizēm saukta
arī par pāru spēli.

Izspēle End Izmanto arī terminu „raunds”. Spēles periods, kad visi spēlētāji
ir  izpildījuši  savus  metienus  un  saņēmuši  punktus  no  spēles
tiesneša, un pēc kura sākas nākamais raunds.

Gala
apmale

End boards Korta gala apmale.  kas var gan atrasties atstatus  no laukumu
norobežojošās  konstrukcijas  (sētas,  sienas),  gan  būt  ar  to
saistīta.
Spēlētāji  var  izmantot  šīs  apmales  priekšrocības/punkta
iegūšanai. 

Sods Foul Attiecas  uz  soda  līnijas  pārkāpumu.  Sods  spēlētājiem  tiek
piemērots  atkarībā  no pārkāpuma tipa  un biežuma.  Sods tiek
piemērots,  ja sportists  pārkāpj  soda līniju  vai  izpilda  bumbas
metienu pēc soda līnijas šķērsošanas. 

Soda līnija Foul Line Laukuma soda līnijas ir līnijas, aiz kurām jāatrodas spēlētājam
pirms bumbas metiena,  neatkarīgi no metiena tipa (mērķa vai
sitiena  metiena).  Attālums  no mērķēšanas/metiena  līnijas  līdz
laukuma gala apmalei ir 10 pēdas (3.048 metri).

Četrinieku
sacensības

Fours Spēle, kurā sacenšas komandas ar četriem dalībniekiem katrā.

Sitiena
metiens

Hitting Metiens,  kura  mērķis  ir  izsist  no  vietas  pārējās  bumbas  ap
mērķa bumbu, pretstatā mērķētam metienam, kurā bumba tiek
maigi  ripināta,  lai  iegūtu  priekšrocību/punktu.  Šis  metiens
parasti tiek veikts ar tādu spēku, lai bumba sasniegtu laukuma
pretējo galu. Sportists, kurš veic šo metienu, var mest bumbu no
jebkuras vietas aiz 10 pēdu soda līnijas.

Sākumpunk
ts

Initial Point Raunda pirmā bumba, kas izripināta  pallino  virzienā un veido
spēles pirmo punktu. Ja, veicot šo pirmo gājienu, tiek pārkāpts
kāds  noteikums,  tad  sākumpunkta  gūšanai  tā  pati  komanda
ripina nākamo bumbu.

Iekšā In Izmanto  arī  terminu  „komanda  iekšā”.  Tiek  izmantots,  lai
noteiktu komandu, kurai ir priekšrocība vai punkts. Komanda
vistuvāk bumbiņai  pallino  tiek uzskatīta par „komandu iekšā”
un gaida savu gājienu, līdz pretinieku komanda pietuvojas tuvāk
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bumbiņai  pallino un tādējādi kļūst par „komandu iekšā”.
Dzīva
bumba

Live ball Dažreiz izmanto terminu „laba bumba”. Terminu izmanto,  lai
izskaidrotu spēlētājiem, ka tikko laukumā izripinātā  bumba ir
likumīga,  t.i.  metiens  atbilst  noteikumiem,  un  raundu  var
turpināt. Attiecīgi, ja tiek novērots kāds pārkāpums, bumba tiek
pasludināta par „mirušu”.

Ārā Out Izmanto arī terminu „komanda ārā”. Pretēji definīcijai „iekšā”
ar šo terminu raksturo komandu, kas nav ieguvusi priekšrocību
vai  punktu  konkrētajā  raunda  situācijā.  Šī  komanda  turpina
spēli, kamēr nepietuvojas pallino un kļūst par „komandu iekšā”
vai kamēr neizmantos visas bumbas.

Pāri Pairs Spēle,  kurā  sacenšas  spēlētāju  pāri.  Dažreiz  izmanto  terminu
„dubultspēle”.

Pallino Pallina 1¾ collu (4.445 cm) bumba, kas pirmā tiek ieripināta/iemesta
laukumā.

Pallino
priekšrocīb
a

Pallina
Advantage

Komandu, kurai ir pallino priekšrocība, ir komanda, kas raunda
vai spēles sākumā ieripina/iemet  pallino laukumā. Pēc pallino
ieripināšanas  šī  komanda  izmet  pirmo  bumbu,  lai  veidotu
sākumpunktu.  Termins „priekšrocība” tiek izmantots tādēļ,  ka
komanda  ar  šo  metienu  nosaka  pallino  attālumu  laukumā un
attiecīgi to, vai tas būs īso vai garo metienu raunds.

Mērķa
metiens

Pointing Atšķirībā no sitiena metiena,  šīs metiens  tiek veikts ar mērķi
pietuvināt bumbu tuvāk mērķa bumbai, nevis pārvietot vai izsist
citas bumbas. Šis metiens tiek veikts ar maigu plūstošu kustību,
viegli atlaižot bumbu. Parasti metienu izpilda stāvot uz vietas
nevis kustībā. Spēlētājiem metiens jāizpilda, nepārkāpjot  soda
līniju. 

Priekšrocīb
as
noteikums

Rule  of
advantage

Iespēja, kas tiek dota komandai, ja pretinieki ir saņēmuši sodu.
Komanda  var  izvēlēties  tālāko  taktiku,  atkarībā  no  esošās
bumbu pozīcijas un spēles situācijas. 

Sānu
apmales

Sideboards Sānu sienas vai borti,  kas ierobežo laukumu ar mērķi novērst
bumbu  izripošanu  no  laukuma.  Sānu  apmaļu  augstums  ir
vismaz  6  -12  collas  (15.24  -  30.48  cm).  Oficiālais  apmaļu
augstums  ir  3  pēdas  (91,44  cm)  laukuma  gala  apmalēm,
savukārt sānu apmalēm jābūt augstākām par bočes bumbu.

Vienspēles Singles Spēles, kurā sacenšas divi spēlētāji viens pret vienu.

Komandu
spēles

Teams Spēles, kurā sacenšas komandas ar četriem dalībniekiem katrā
komandā, dažreiz izmanto terminu „četrinieki”

Apvienotās
komandas

Unified Divu vai četru spēlētāju komandas, kas izveidotas no vienāda
skaita  „Special  Olympics” un  „United  Partners” sportistiem
katrā. Katrs komandas sportists izspēlē vienādu skaitu bumbu
no viena un tā paša laukuma gala. „United Partners” sportistu
spējām  vienmēr  jābūt  līdzīgām  ar  komandā  esošo  „Special
Olympics” sportista spējām.
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