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Atcerieties, ka bērni spēlē priekam. Palīdziet
bērnam izbaudīt spēli, neskatoties uz rezultātu.

2.

Atbalstiet bērnu, apmeklējot spēles un treniņus.

3.

Nekad nekritizējiet bērnu par pieļautajām kļūdām
un izvairieties no pārāk lielas bērna spēles analīzes.

4.

Aplaudējiet un iedrošiniet jaunos futbolistus,
tai skaitā - arī pretiniekus.

5.

Skatoties spēli, palieciet ārpus spēles laukuma.

6.

Respektējiet tiesnešu lēmumus, lai kādi tie liktos.

7.

Nekad neaizskariet citus.

8.

Ļaujiet treneriem darīt savu darbu un nemulsiniet
bērnu ar viedokļa paušanu nepiemērotos brīžos.

9.

Iedrošiniet bērnu runāt ar treneri, ja ir grūtības
vai problēmas.
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10. Esiet atbildīgi - nekavējiet treniņus un spēles,
palīdziet bērnam ierasties laikā.
11.

Izbaudiet sava bērna futbolu skatoties, kā bērns
spēlē un attīstās.

1.

Eh, cik bērnībā viss bija viegli:
pabaroja, apčubināja, palutināja.
Varēja visu dienu spēlēties un
spārdīt bumbu.

Bet tad - skola, atzīmes, eksāmeni,
sesijas, darbs, ģimene, kredīti...
Kā pietrūkst tās saulainās bērnības!

Toma mamma Linda un tētis Andris ir ļoti
aizņemti cilvēki. Vismaz viņi paši tā domā.
Tēvs šogad Tomu uz treniņu ir
vedis tieši vienu reizi.

Labvakar, Zinaīda, vai jūs
nevarētu izpalīdzēt un
aizvest Tomu šovakar
uz treniņu? Mēs jums
iedosim tukšās burkas.

Sarauj, meitenes! Lai ir 5:0.
Uztaisiet skaistu rezultātu.

Tēvs pat nepamanīja, ka meitai
plecos uzlicis lielu atbildības nastu,
prasot iepriecināt ar lielu uzvaru.

Mēs nespēlējam uz rezultātu.
Mēs spēlējam priekam.

Kā? Bez rezultāta?
Kas tad uzvarēs?

Neviens, izņemot tēvu, rezultātu
neskaita. Ik pa laikam viņš iesaucas:
Jā, trīs - divi!
Aiziet, aiziet!
Sitam iekšā!

Kāpēc uzvarēs? Mēs
mācāmies piespēlēt,
pareizi skriet.

Meitenes vēl daudz savā dzīvē varēs skaitīt rezultātus, vidējās atzīmes, algas un diplomus.
Lūk, meitene sarkanajos futbola apavos ar rudajām bizēm - viņai šis ir tikai trešais treniņš!
Atcerieties, bērni spēlē priekam. Palīdziet bērnam izbaudīt spēli, neskatoties uz rezultātu!

Vai kas noticis, ka
nevarat aizvest dēlu?

Mammu, kāpēc tu un tētis nekad nenākat man
pamāt? Rihardam un Jānim mamma vai tētis
katrā treniņā, kad viņam kaut kas izdodas,
tad pamāj. Man neviens nekad nemāj...

Čau, Dace, paklau, tu nevarētu
izpalīdzēt un aizvest Tomu
šovakar uz treniņu? Nevari, ja?

Jā, man šovakar
jāizdara svarīgi darbiņi.

2.

Ziniet, pamēģiniet gan
pati aizvest Tomiņu.
Es nevaru atstāt Reksīti
vienu pašu mājās.

Tomiņ, tā jau arī nav,
ka mēs nenākam...

Malacis, Tom!
Lielisks uzbrukums!

Ar trenera uzslavām ir par maz. Atbalstiet
savu bērnu, apmeklējot spēles un treniņus.

3.

Jauniešu futbola spēle, kurā tiekas
divas principiālas konkurentu
komandas no blakus pilsētām.

Norit jauniešu spēle. Tēvs aktīvi filmē un seko līdzi dēlam.
Kādā no situācijām dēls pazaudē bumbu, pretinieki
to izmanto, aizskrien ātrajā pretuzbrukumā un gūst vārtus.
Spēle noslēdzas. Komanda zaudējusi ar 0:1.

Nu, kā tu varēji
būt tik tizls un
pazaudēt bumbu?

Vispār tavas piespēles ir tik
greizas un vājas, ka man
jābrīnās, vai tev tās kājas nav
izaugušas otrādāk.

Paskaties!
Kāpēc jūs šitā nespēlējat?
Redzi, kā vajag sist golu!?

Mājinieku komandas vecāki ir sanākuši kuplā skaitā un
laukuma malā uzvedas ļoti skaļi. Dažiem rokās ir aliņi.

Jūūūs esat mīkstie hei, hei, hei!

Mūsējie ir malači,
pretinieki - kabači!

Reizē ar saukļiem arī gaisotne laukumā
kļūst nervoza, un tiesnesis arvien
biežāk svilpj un aptur spēli.

Tu ej uz treniņiem un
neko neiemācies... Kāda jēga?
Ar katru nākamo spēli un padziļināto video analīzi
tēvs jauc dēla cerību pilis un acīs dzēš degsmi.

Dēlam samazinās spēles laiks, zūd arī
trenera un komandas biedru uzticība.
Līdz ar to krīt arī pašvērtējums.

Dēls sāk pamazām ticēt, ka viņš patiešām ir tizls nejēga.
Tēva lielā eksperta loma turpina augt līdz brīdim,
kad dēls pamet futbolu...

Vienā no epizodēm tiek nogāzts
viesu komandas uzbrucējs, kurš
krītot savaino plaukstu.

Viņa nokrita!
Viņa nokrita!

Beidz pinkšķēt, nekā tur
nebija! Pats vien nokriti.
Raud tā kā maza meitenīte.

Tēvs pārtrauc kritizēt dēlu, jo ir pieņēmis,
ka viņš ir tukša loze un neko nesasniegs.
Skaistā spēle šodien
bija neglīta, pretīga, riebīga.
Atceries, ka kļūdīties
ir cilvēcīgi, un pareiza
pieeja kļūdu labošanai ir
panākumu atslēga.

Ticība dēlam ļautu viņa
vēl augošajai pašapziņai
nostabilizēties un mācēt
kļūdas pārvērst par uzvarām.

Nekad nekritizējiet savu bērnu par
pieļautajām kļūdām un izvairieties
no pārāk lielas bērna spēles analīzes.

4.

Aplaudējiet un iedrošiniet
spēlētājus, tai skaitā - arī pretiniekus.
Nelietojiet bērnu futbolā alkoholu!

5.

Šis ir stāsts par to, ka dažkārt ir labāk
uz visu raudzīties ar vēsu prātu...

Vienā no spēlēm, kurā emocijas sita
augstu vilni, vienas komandas
spēlētājs nogāza citu.

Bija karsta svētdienas diena, un ritēja
bērnu turnīra spēles. Komandas kopā
ar vecākiem bija sabraukušas no
visām Latvijas malām.

Tiesneša skaļā svilpe,
spēlētāju un vecāku
saucieni un svilpieni.

Tev kartītes mājās palika?
Tu akls esi? Tīra sarkanā!

Kas tev vispār
ir mācījis tiesāt?
Davai, vācies no šejienes!
Tiesneša vēsā un mierīgā atbilde pārkarsušo
tēvu tik ļoti satricināja, ka tas ķēra pie rīkles, lai
noskaidrotu, kāpēc netika parādīta dzeltenā kartīte.

Šie ir tiesneši.

Lai kļūtu par tiesnesi, ir ļoti
smagi jāstrādā, jāmācās un jātiesā.

Lai kļūtu par tiesnesi, ir jāizpilda fiziskie normatīvi.
Tas ir svarīgi, jo ātrā un intensīvā spēlē labi
sagatavots tiesnesis spēs saglabāt vēsu prātu
un pieņemt precīzus lēmumus.

Atceries, ka tiesnesis gandrīz jebkurā situācijā
ir daudz tuvāk spēlei nekā skatītājs, treneris
vai atsevišķi laukuma spēlētāji.

Turpat turnīrā dežūrējošie policisti
metās atrisināt situāciju.

Tiesneši stundām lasa, pēta un analizē
futbola spēles noteikumus, kā arī skatās
spēļu videoierakstus, lai spētu atpazīt
pārkāpumus un attiecīgi reaģēt.

Jā, visiem gadās kļūdas, bet parādiet
kādu, kurš nekad nekļūdās!

Tiesneša galvenais uzdevums ir sekot līdzi
spēlei, lai tā ritētu atbilstoši noteikumiem.

Ha, paskaties, Pētera tētim atkal širmis
aizbraucis. Saderam uz koliņu, ka viņa
sencis pagrūdīs tiesnesi.

Tiklīdz kā caur tēva nervu galiem izgāja
elektrošoka lādiņš, rokas kopā ar ķermeni
kļuva ļenganas un atsvabināja tiesnesi.
Tikai policijas iecirknī tēvs uzzināja, ka
visa viņa dēla komanda ir diskvalificēta
no turnīra un viņa dosjē uz mūžu būs
ieraksts par uzbrukumu cilvēkam.

Tiesnesis pēc piedzīvotā šoka vēl ilgi nevarēja
atkopties no pārdzīvojuma un par spīti ilgām
vizītēm pie psihologa lika punktu tikko
iesāktajai tiesneša karjerai.

Kāpēc tu vienmēr ārdies?
Par mani ierēc komandas
biedri, un tas nav forši!

Pēteri, nu, bet tas
tiesnesis taču...

6.

Vienmēr tev tiesnesis...
Viņš pareizi nosvilpa.
Neapkauno mani.

Šis stāsts ir par to, ka dažkārt ir
labāk uz visu raudzīties ar vēsu prātu...
Skatoties spēli, kontrolējiet sevi un
palieciet ārpus spēles laukuma.
Nepazemojiet savu bērnu un komandu.
Respektējiet tiesnešu
lēmumus, lai kādi tie liktos.

7.

Eiropā ir valstis un vietas, kurās vecākiem
nemaz nav atļauts piedalīties treniņos vai
spēlēs, vai arī tiem ir jāatrodas aiz žoga.

Mārcis mācās trešajā klasē. Viņš vienmēr ir sapņojis par futbola
spēlēšanu, taču ģimenē ir divi brāļi un māsa. Vecākiem maciņos
neieripo tik daudz naudiņas, lai visiem visu varētu atļauties.

Nē, nē, nē, Mārtiņ, sit pats pa
vārtiem. Nedod tur piespēli.

8.

Izbeidz, ja! Atceries, ko mēs
ar tevi runājām. Ronaldu taču
pats vienmēr sit pa vārtiem.

Tas tādēļ, ka kādam
reiz bija līdz kaklam.
Pēdējos Ziemassvētkos Mārcim nebija
nevienas dāvaniņas, un svētku sajūta
izgaroja tāpat kā tā vakara asaras uz vaiga.
Bet man treneris teica, ka ...

Sūti viņu labāk uz tenisu,
tur piespēles nav jādod.
Vai uz golfu.

Pavasarī tētim darbā veicās labāk, un Mārcis
pēc ilgstošas dīkšanas beidzot panāca, ka var
pievienoties vietējās futbola komandas
treniņiem. Taču naudas īstiem futbola
apaviem un tērpam joprojām nepietika.

Nu, ko tu no
sevis iedomājies?
Baigais eksperts esi?

Spēles epizode, Mārtiņš iziet ar bumbu divatā pret
vienu aizsargu. Viņam ass leņķis, vārtsargs ir
nosedzis tuvo, bet aizsargs tālo stūri.

Mārcis ar lielu smaidu un
degošām acīm ieradās
pirmajā treniņā.
Tiklīdz Mārcis uznāca laukumā, visi sāka
blenzt un par viņu smīkņāt. Neviens ar Mārci
negribēja būt vienā pārī, un viņam nācās
vingrinājumos piedalīties vienam.

Ej tak tu galīgi! Es neiešu
kopā ar šito. Viņš man
vēl blusas pielaidīs.

Dod piespēli!
Miķelis brīvs otrā malā!
Dod piespēli!

Sit pats pa vārtiem, būsi
kā Ronaldu. Vārtus
negūsi, ja nesitīsi!

Eu, Kristap, šis nabags
šodien būs ar tevi pārī!
Kas tas par bomzi?

Mārcim tik ļoti nepatika to dzirdēt, ka viņš vēlējās,
kaut varētu izkust un pazust, jo jutās nevajadzīgs.

Malacis, Mārtiņ!
Es biju pilnīgi brīvs.

Viņš drīz vien pārstāja iet uz treniņiem, jo zināja, ka īstu
futbolista ekipējumu viņam neredzēt kā savas ausis, bet
komandas biedri turpināja viņu zāģēt un apsmiet.
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Ja reiz esi atvedis bērnu uz futbolu, ļauj
trenerim darīt savu darbu. Tev ir kaut kāda
licence, ka tēlo te baigo meistaru?
Paskaties, ko tu esi sadarījis. Muļķis!

Ne vienmēr zināms, caur ko otram ir nācies iet.
Nelabi un pazemojoši vārdi griež dziļas un sāpīgas brūces.
Komanda, no kuras aizgāja Mārcis, zaudēja, iespējams, vienu
no saviem nākotnes labākajiem futbolistiem, jo zēns bija
centīgs, godīgs un ar lieliem sapņiem.

Nekad neaizskariet citus.

Ļaujiet treneriem darīt savu darbu un nemulsiniet
bērnu ar sava viedokļa paušanu nepiemērotos brīžos.

9.

Sofija trenējas vietējā komandā kādā lauku
pilsētā. Viņa spēlē aizsardzībā, taču jau
kādu laiku sapņo par stāvēšanu vārtos.

Komandā jau ir divas vārtsardzes, un
Sofija domā, ka nav jēgas kļūt par trešo.

Es jau nemaz
nevarētu. Treneris
man nekad neļautu.
Mājās Sofija mēdza skatīties spogulī un atkārtot tās
pašas kustības, ko bija redzējusi stadionā. Salikusi
spilvenus, viņa iztēlojās un krita pēc bumbas,
rokās uzvelkot tēta celtniecības cimdus.

Vārtos? Tu taču
esi aizsardze.

Man gribētos labāk
stāvēt vārtos. Es par
to sen jau sapņoju.

Sofija nesen apmeklēja Latvijas izlases spēli
un nespēja ne acu novērst no Andra Vaņina.
Viņa pētīja un skatījās, kā Vaņins pārvietojas,
kāda ir viņa ķermeņa valoda.

Vakars pirms svarīgās spēles
pret tiešajiem konkurentiem.

Es nē, tēt, tu vari
viņam pateikt?

10.

Viņa ievēroja tādas nianses, ka Vaņins, gatavojoties
uzņemt un atvairīt sitienu, vairākas reizes lēkā uz
vietas, lai kā nospriegota atspere šautos pretī bumbai.
Nākamajā rītā.

Kādu dienu tētis nejauši
istabā atrod cimdus.
Ko mani cimdi
dara tavā istabā?

Tev noteikti tas
jāpasaka trenerim.

Es... es te istabā
stāvēju vārtos.

Es viņam nekad to
neteiktu! Viņš sadusmosies,
ka negribu būs aizsardzībā.
Turklāt mums jau ir
divas vārtsardzes.

Dāmas un kungi!
Latvijas jaunatnes
labākā vārtsardze Sofija Bērziņa!

Ko tik agri, spēle taču 10.
Ko tu tur pusstundu darīsi?

Taisies, tēti, man
9:30 ir jābūt klāt.

Tēvs ar dēlu piebrauc pie laukuma pulksten
9:43. Komanda jau iesildās ar bumbām.

Pēc 5 gadiem...

Pastāsti trenerim. Viņš
noteikti nedusmosies.

Rīt mēs uzveiksim viņus.
Rīt es gūšu vārtus un mana
komanda uzvarēs.

Atvaino, bet visi ieradās 9:30 uz
iesildīšanos. Tu nokavēji, mans
lēmums ir tāds, ka tu šajā
spēlē nespēlēsi.

Bet treneris lika
visiem būt 9:30.

Atvainojiet, trener,
ka nokavēju!

Kur viņš liksies. Būsim
drusku pēc. Dažas minūtes
neko neizmainīs. Viņš pats
gan jau nebūs laikā.

Lūdzu netraucē. Tu jau
kavē neskaitāmas reizes.

Paldies Tev! Vari braukt
atpakaļ un dzert savu kafiju.

Bet, trener, es...

Sofij, dārgumiņ, tev ir
jāuzticas trenerim un
jāatklāj savi sapņi. Notiks
brīnumi, tu redzēsi.
Iedrošiniet savu bērnu runāt ar
treneri, ja ir grūtības vai problēmas!

Esiet atbildīgi - nekavējiet treniņus un
spēles, palīdziet bērnam ierasties laikā.

11.

Atcerieties, ka visas pasaules lielākās futbola zvaigznes arī reiz bija mazi bērni,
kuri cītīgi gāja uz treniņiem un krāja spēļu pieredzi, vēl esot pavisam mazi.
Padomājiet, kas tik tā būtu par iespēju redzēt, kā trenējas
Lionels Mesi, Krištianu Ronaldu vai Māris Verpakovskis bērnībā!
Mēs noteikti baudītu un apbrīnotu viņu spēli! Kas zina, varbūt tie mazie ķipari,
kuri vēl šodien mācās futbolu, pēc gadiem būs pasaules zināmākie futbolisti.

Un pasakiet, kura mobilā lietotne vai ziņu portāla
vēsts ir svarīgāka par bērna treniņu vai spēli?

Mammmu, tu redzēji
kādu golu es iesitu?

Jāā, malacīte!
Dodamies!
Jau septiņi vakarā.
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Patiesībā - vienalga, būs vai nebūs superzvaigznes,
ir jauki redzēt savus bērnus laimīgus.

Es skaisti guvu vārtus
ar galvu, vai ne?
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,
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Jā, meitiņ, bet centies ar
galvu nesist tik daudz.

Skatieties komiksus arī animācijā!
Lasiet un lejupielādējiet komiksus digitālā formātā!

Ja tu būtu skatījusies, būtu redzējusi, ka
es apspēlēju divas aizsardzes un guvu
vārtus ar kreiso kāju. Vienkārši pasaki,
ka neskatījies, nevis melo.

Meitiņ...
Lienīt...

SEKO LATVIJAS FUTBOLAM

FUTBOLS
LATVIJAS FUTBOLS
KAJBUMBA
KAJBUMBA
Izbaudiet procesu, skatoties, kā
jūsu bērns spēlē futbolu un attīstās!

Komikss “KARAĻA ASARAS“ veidots kā informatīvs
un rekomendējošs materiāls vecākiem, kuru
atvases nodarbojas ar sportu. Katrs padoms
lielā mērā ir balstīts uz patiesiem stāstiem.
Komiksu mērķis ir sniegt vecākiem informāciju
par problēmām, ar kurām jaunajam sportistam
karjerā var nākties saskarties. Lai veiksmīgāk
tās risinātu, ir svarīgi, lai vecāki ir informēti
un izglītoti par ieteicamo rīcību attiecīgajās
situācijās, ko rekomendē par Latvijas futbolu
atbildīgā institūcija - Latvijas Futbola federācija.

