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Ievads 

 

Mūsdienās gandrīz katram, kurš ir norūpējies par savu fizisko formu sporta 

zāle ir ierasta brīvā laika pavadīšanas vieta. Ja cilvēka darbs nav saistīts ar fiziskā 

spēka pielietošanu viņa muskuļi paliek nenodarbināti. Bet kur gan citur, ja ne 

sporta zālē likt viņiem atkal strādāt. Tomēr tajā pat laikā jāatdzīst, ka to cilvēku 

vidū, kuri nodarbojas ar sporta veidiem, kur pastiprināti tiek pielietots fiziskais 

spēks populārāki ir pauerliftings un bodibildings. Svarcelšana savu popularitāti 

saglabā lielākoties pateicoties Olimpiskajām spēlēm, bet amatieru līmenī tā nereti 

tiek atstāta novārtā. Dažādi jauni trenežieru zālēs pieejami spēka vingrinājumi, 

kuri tiek praktizēti ar trenežieru palīdzību kļūst populārāki nekā senāk tik ierastā 

svarcelšana. Turklāt tie, kuri neinteresējas par sportu nereti nemaz nemācēs pateikt 

ar ko atšķiras raušana no grūšanas. No malas lūkojoties kādam varbūt liksies, ka 

„tā jau tāda štangas cilāšana vien ir”, tomēr svarcelšana ir tehniski ļoti sarežģīts 

sporta veids ar kuru nodarbojoties traumas gūt ir ļoti viegli. 

Arī svarcelšanas treniņi amatieru līmenī var palīdzēt palielināt muskuļu masu un 

nostiprināt fizisko formu plašākā nozīmē. Tāpat tas var sniegt arī psiholoģisku 

gandarījumu, gadījumā, ja svarcelšana tiek izmantota kā rakstura, ātruma un 

koordinācijas pārbaude. Cilvēks vienkārši var mēģināt pārbaudīt uz ko viņš ir 

spējīgs, tomēr tādā gadījumā ir jāapgūst arī nianses, kuras ņem vērā profesionāļi, 

jo ceļot svarcelšanas stieni, kura smagums ir uz fizisko spēju robežas var gūt 

savainojumus. Tāpat kā ar citiem sporta veidiem arī ar svarcelšanu jānodarbojas 

trenera vadībā jo būtiskas ir dažādas tehniskas nianses stāja, pareiza celšanas 

tehnika. Tāpat speciālista zināšanas ir nepieciešamas, jo nodarbojoties ar 

svarcelšanu laiku pa laikam ir jāmaina treniņu metodika, jo cilvēka organisms var 

pierast pie noteiktas slodzes un pārstāt uz to reaģēt. Trenējoties svarcelšanā cilvēks 

var ar aizvien lielāku azartu palielināt svaru vēl un vēl. Un tas arī ir viens no 
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svarcelšanas interesantākajiem aspektiem, jo neviens cilvēks pats nezin, kur ir viņa 

spēju robežas. 

1. Svarcelšana 

 

Svarcelšana jeb smagatlētika ir spēka sporta veids, kurā mērķis ir uzcelt 

virs galvas pēc iespējas lielākas masas svaru stieni. Pamatā mūsdienās svarcelšanā 

sacenšas tikai divcīņā, t.i., raušanā un grūšanā, un paceltās masas skaita kopā. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Sporta_veids
http://lv.wikipedia.org/wiki/Svaru_stienis
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2. Svarcelšanas vēsture 

2.1. Svarcelšanas pirmsākumi 

Neviens tā īsti precīzi nevar atspoguļot svarcelšanas izcelsmi. Taču tas 

vedina ielūkoties rakstītās vēstures pirmsākumos, kur antīkie raksti vēsta, ka 

vīriešu pievilcība slēpjas fiziskā spēkā un psihiskā līdzsvarotībā. 

Ķīniešu pierakstos, kas saglabājušies no 3000. gada pirms mūsu ēras, 

aprakstīti zaldāti, kas, pirms to uzņemšanas karaspēkā, ceļ smagus 

priekšmetus. Arī ēģiptiešu faraonu kapenēs atrastie papirusi atspoguļo atlētus 

cilājam smilšu maisus. Seno grieķu skulptūrās attēloti svaru cēlāji. 

6.gs. pirms mūsu ēras vecs akmens tika atrasts Olimpijā (Olimpā). Nostāsti 

vēsta, ka šo akmeni pacēlis atlēts saukts par Bibonu (Bybon). Sarkansmilšu 

akmeni, kurš svēra 143 kg, Bibons ar pēkšņu uzrāvienu pacēla virs savas 

galvas. 

Smaguma vingrinājumi bija arī Romāņu atlētu sagatavošanas 

pamatelementi. Tie izzuda pēc Romas impērijas krišanas, taču no jauna tika 

apgūti 16.gs. Sers Thomas Elyot, (The Boke Named the Governor (1531)), 

ieteica vingrinājumu “balansējot ar svariem, kas izgatavoti no svina vai cita 

metāla” līdztekus “paceļot un nometot smagu akmeni vai stieni”. 

Daudzi Sera Thomas Elyot pēcgājēji arī ieteica svaru vingrinājumus kā 

fiziskās sagatavotības pamatelementus. Taču šie vingrinājumi, protams, nav tas 

pats kas svarcelšana, jo akcents drīzāk tika likts uz piegājienu daudzumu, kā uz 

svaru apjomu. 
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2.2. Olimpiskā vēsture 

 

Svarcelšana ir viens no vecākajiem mūsdienu Olimpisko spēļu sporta veidiem. 

Pirmais pasaules čempionāts svarcelšanā norisinājās 1891. gada 28.martā 

Londonā, Anglijā. Čempionātā startēja 7 atlēti no sešām valstīm, un zelta medaļu 

šajā čempionātā ieguva anglis Levi Laurens. 

Pirmo reizi Olimpisko spēļu programmā svarcelšana tika iekļauta 1896. gadā 

Atēnās, Grieķijā ar diviem vingrinājumiem: celšana ar vienu roku un celšana ar 

abām rokām. Launceston Elliott no Lielbritānijas ieguva zelta medaļu celšanā ar 

vienu roku, savukārt Viggo Jensen no Dānijas nopelnīja zelta medaļu 

vingrinājumā „celšana ar abām rokām”. 

Līdzīgas sacensības norisinājās 1904. un 1906. gadā. Svara kategorijas tika 

ieviestas 1920. gadā, kad tika noteikti trīs vingrinājumi: raušana ar vienu roku, 

grūšana ar vienu roku un grūšana ar abām rokām. 1924. gada izdalīja jau piecus 

vingrinājumus: raušana ar vienu roku, raušana ar abām rokām, grūšana ar vienu 

roku, grūšana ar abām rokām un spiešana ar abām rokām. 

Savukārt, laika periodā no 1928. līdz 1972. gadam bija pazīstami atkal trīs 

pamata svarcelšanas vingrinājumi - spiešana, raušana un grūšana, bet kopš 

1976.gada pazīstami ir tikai divi vingrinājumi: raušana un grūšana. Jau toreiz 

katram atlētam sacensībās tika noteikti trīs piegājieni katrā vingrinājumā, ar 

noteikumu, ja diviem atlētiem ir vienāds svars, priekšroka ir atlētam ar vieglāku 

svaru. 

Svara kategorijas gadu garumā ir mainījušās vairākas reizes. Šobrīd 

noteiktās ir spēkā no 2000. gada Olimpiskajām spēlēm, kas norisinājās Sidnejā, 
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kas vēsturē būtiski iezīmējas ar faktu, ka šo sporta veidu pirmoreiz pārstāvēja arī 

sievietes. 

Sākot no 1896. gada, svarcelšanas sporta veids ir bijis pārstāvēts 21 Olimpiskajās 

spēlēs. 

Visu laiku spožākie Olimpiskie svarcēlāji ir turks Naim Süleymanoglu, kas 

ieguvis trīs olimpiskā čempiona titulus - 1988., 1992. un 1996. gadā. Savukārt 

ungārs Imre Földi ir pieckārtējs olimpiskais čempions, viņš šo goda titulu izcīnīja 

1960., 1964., 1968., 1972., 1976. gadā, kamēr amerikānis Norbert Schemansky 

četrus dažādus titulus ieguvis četrās Olimpiskajās spēlēs: sudrabu - 1948.gadā, 

zeltu - 1952. gadā un bronzu - 1960. un 1964. gadā. 

 

2.3. Sievietes un svarcelšna 

Lai gan par sievietēm svarcēlājām bija dzirdēts jau 19.gs., īstās šīs sfēras 

pārstāves parādījās vēlāk. Viena no tādām pionierēm bija angliete Ivy Russell, kas 

aktīvi uzsāka treniņgaitas 1921. gadā, kad viņai bija 14 gadu. 1930. gadā sportiste 

jau bija atpazīstama, pateicoties viņas daudzajām izrādēm un spēkam. 1932. gadā 

sportiste atklātā vēstulē, kas tika publicēta žurnālā Health and Strength magazine, 

lūdza Britu Amatieru svarcelšanas asociāciju (BAWLA) atļaut sievietēm startēt 

svarcelšanas sacensībās. Pēc šīs vēstules saņemšanās BAWLA ļāva turpmāk 

sievietēm startēt svarcelšanas sacensībās, un Russell tajās uzvarēja. Taču šīs 

sacensības tāpat neizraisīja nekādu sensāciju sieviešu svarcelšanas jomā.  

Sievietes būtībā „ienāca svarcelšanā” pa „sētas” durvīm, tātad caur 

bodybuilding un powerlifting. Tādējādi pirmās The Miss Universe bodybuilding 

sacensības norisinājās 1965. gadā. Savukārt, pirmais pasaules powerliftinga 

čempionāts sievietēm notika 1980. gadā.  
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Tikai 7 gadus vēlāk Starptautiskā svarcelšanas federācija (IWF) sarīkoja 

pirmo pasaules čempionātu svarcelšanā sievietēm. 

Svarcelšanas sacensības sievietēm Olimpiskajai sacensību programmai tika 

pievienotas 2000.gadā - Sidnejas Olimpiskajās spēlēs. 

Atšķirībā no vīriešiem, kam noteiktas astoņas, sievietes startē septiņās 

svaru kategorijās. 

 Oksana Mihailova (Rīga) 
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Secinājumi 

 Ar svarcelšanu var palīdzēt attīstīties organismam. 

 Svarcelšana ir veselīga, bet pārcenšoties ir bīstama veselībai. 

 Ir jātrenē visa cilvēka uzbūve, ne tikai viena vieta, piemēram, vēderu prese. 

 Svarcelšana ir senāka nekā es domāju.  
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Pielikums 

 

 

Viktors Ščerbatihs- Latvijas svarcēlājs 


