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Ievads 

 

 Florbola spēle ir radīta kā droša telpu hokeja forma
1
. Jau apmēram 3 gadus es esmu 

izvēlējies šo sporta veidu kā sevis pilnveidošanas veidu. Tāpēc arī izvēlējos šo zinātniski 

pētnieciskā darba tēmu, lai padziļinātu savas zināšanas par florbola vēsturi, attīstību, 

nepieciešmo inventāru un treniņu un pamata prasmju apgūšanas metodiku. 

 Lai arī florbols par olimpisko disciplīnu kļūs tikai 2024. vai 2028. gada Olimpiskajās 

spēlēs
2
 , jau šobrīd pasaulē ir vairāk kā 220 000 licenzētu spēlētāju, un katru gadu  šā sporta 

veida popularitāte tikai pieaug. Vēl vairāk, pat tāds slavens NHL (The Nacional Hockey 

League) klubs, ka Dallas Stars ir uzsācis savu florbola attīstības programmu, un iesaistījis tajā 

jau 100 skolu 14 000 audzēkņu
3
. Arī Latvijā florbolu var uzskatīt par ļoti populāru sporta 

veidu, un tā izplatību sīkāk mēs apskatīsim vienā no darba nodaļām. 

 Jāsaprot, ka šī sporta spēle nav pieejama tikai profesionāliem sportistiem, bet tiek arī 

ļoti plaši izmantota vispārizglītojošo skolu mācību programmās un dažādos tautas sporta 

pasākumos. Tā kā drukāta informācija latviešu valodā nav nemaz tik daudz – piemēram, ja 

meklējām grāmatas par florbolu Kuldīgas bibliotēkās , tad ir pieejama viena grāmata Kuldīgas 

pilsētas Alternatīvās sākumskolas bibliotēkā, mēs bijām spiesti plāši izmantot elektroniski 

sagatavotus materiālus. 

                                                 
1
  http://lv.wikipedia.org/wiki/Florbols 

2
  http://sportacentrs.com/florbols/jaunumi/11072011-florbols_kluvis_par_olimpisko_sporta_veid 

3
  http://www.floorballcentral.org/2013/11/dallas-stars-breaks-ice-with-floorball.html 
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Mērķi un uzdevumi 
 

 Izvēloties un uzsākot darbu pie šī zinātniski pētnieciskā darba mēs apzinājamies 

mērķus un izvirzījām uzdevumus, ko gribam sasniegt. 

 Projekta mērķis ir:  

 Popularizēt florbolu un izveidot apkopojumu, kas var palīdzēt labāk izprast un veicināt 

interesi par šo sporta spēli. 

 Uzdevumi un līdzekļi, kurus izvēlējamies: 

 Apkopot informāciju par florbola attīstību un vēsturi pasaulē. 

 Apkopot informāciju par nepieciešamo inventāru. 

 Sniegt informāciju par pamata florbola spēles noteikumiem. 

 Noskaidrot Kuldīgas jauniešu attieksmi pret florbolu, veicot anketēšanu. 
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Florbola vēsture 

 

 Florbola aizsākumi meklējami Zviedrijā, kur to spēlē kopš 70. gadu vidus. Šīs jaunās 

spēles saknes meklējamas visā pasaulē, jo jau 19.gs. tika spēlētas florbolam līdzīgas spēles. 

Piemēram, Ziemeļamerikā un Anglijā no ledus hokeja izveidoja hokeju uz grīdas (florhokejs), 

savukārt Austrālijā tik populārais lauka hokejs kļuva par hokeju telpās. Florbola saknes ir 

atrodamas dažādās spēļu formās, taču tieši šāda tā nebija, līdz zviedri nodibināja pirmo 

oficiālo Nacionālo Florbola federāciju – 1981.gada 7. novembrī Salā, Zviedrijā. Kad 1983. 

gada septembrī dienasgaismu ieraudzīja pirmā oficiālā noteikumu grāmata un tika noteikts, kā 

spēles laukumu izmantot speciālu, skrituļslidām paredzētu laukumu, tika sperti pirmie soļi, lai 

modernais florbols kļūtu par organizētu sporta veidu. Toreiz florbols bija ļoti atšķirīgs no tā, 

ko mēs zinām tagad, taču tas nodrošināja jauna un aizraujoša komandu sporta veida, kas 

fascinē dažādu kultūru pārstāvjus, starpkontinentālās izaugsmes pamatus. 

1986. gada 12. aprīlī Zviedrija, Somija un Šveice nodibināja Starptautisko Florbola federāciju 

– SFF. Nākamajā desmitgadē par šo sporta veidu interesi izrādīja arvien vairāk valstu visā 

pasaulē, un 1996. gadā, kad Zviedrijā tika organizēts pirmais Pasaules Florbola Čempionāts, 

SFF bija pievienojušās jau 18 valstis. Turnīrs bija ārkārtīgi veiksmīgs, un kā kulminācija tam 

bija finālspēle starp Zviedriju un Somiju, uz kuru tika izpārdotas visas biļetes. 15,106 

skatītāju piedzīvoja neaizmirstamo Zviedrijas sniegumu, kad tā pieveica Somiju ar 5-0 

Stokholmā Globe Arēnā.  

Nākamais līmenis tik sasniegts 2000.gadā, kad SFF ieguva pagaidu piederību Starptautiskā 

Sporta federāciju ģenerālajai asociācijai (GAISF) un 2004. gadā jau pastāvīgu piederību šai 

asociācijai. Šodien SFF sastāvā ir 32 biedru asociācijas ar vairāk nekā 3,500 klubiem un 

200,000 reģistrētiem spēlētājiem. Pasaules Čempionāti norisinās katru gadu - pāra gados 

vīriešiem un U19 sievietēm un nepāra gados sievietēm un U19 vīriešiem. Papildus katru gadu 

tiek izspēlēts arī Eiropas Kauss. Nākamais SFF izaicinājums ir iegūt Starptautiskās 

Olimpiskās komitejas (SOK) atzinību, lai saņemtu olimpisko statusu florbola spēlei. 

Latvijā florbolu vēlas spēlēt ļoti daudz, taču ar to ir par maz. Nepieciešami 

pilnvērtīgi treniņa apstākļi un, protams, arī sponsori. Diemžēl Latvijā to nav, un kamēr nebūs 

sponsori, tikmēr Latvijā nebūs iespējams izveidot spēcīgus klubus, kas varētu sacensties ar 

skandināvu lielvalstu meistarību. 
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Florbola spēles pamatnoteikumi 
 

Oficiāli florbols tiek pieskaitīts pie komandu sporta veidiem telpās. 

Laukums un tiesneši 

Grīdas segums var būt no dažādiem materiāliem, gan koka, gan sintētiskiem. 

Laukums ir nedaudz lielāks kā basketbolā, gandrīz tikpat liels cik handbolā un telpu futbolā 

(futsal). Ieteicamie laukuma izmēri ir 40 m garumā un 20 m platumā un tam jābūt 

norobežotam ar apmalēm. Apmales ir izgatavotas no plastmasas vai koka materiāliem, to 

augstums ir 50 cm ar noapaļojumiem laukuma stūros. Florbolā pieļaujamas arī nelielas 

izmaiņas šajos noteikumos. Vissvarīgākā lieta, kas jāatceras ir visu spēlētāju drošība (skat. 1 

att.)
4
. 

1.attēls 

 

                                                 
4
  http://www.floorball.lv/lv/2011/lfs/par-florbolu 
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Ņemot vērā to, ka florbols ir līdzīgs hokejam un lauka hokejam, valstīm, kurās ir 

tradīcijas šajos sporta veidos ir lielas izaugsmes iespējas. Spēli uzsāk uz laukuma esot 5 

laukuma spēlētājiem un vārtsargam katrā komandā, taču spēles laikā spēlētāju skaits uz 

laukuma var mainīties noraidījumu gadījumā. Komandā var būt līdz 20 spēlētājiem, no 

kuriem 3 var būt vārtsargi 

. Sākt nodarboties ar florbolu ir viegli, jo tam nav nepieciešams nekāds sarežģīts 

vai dārgs inventārs, pat spēlējot augstākajā līmenī. Ar bumbiņu un nūju ir viegli rīkoties, 

tāpēc florbolu ir viegli apgūt. Kustības florbolā tiek izpildītas skrienot un tās var salīdzināt ar 

basketbolu. Spēle ir ļoti droša, jo tajā nav atļauta „spēka spēle”. Tas padara florbolu par 

lielisku sporta veidu jauktām komandā un bērniem, taču spēlējot starptautiskā līmenī spēle var 

prasīt ļoti labu fizisko un taktisko sagatavotību. 

 Lai varētu pilnvērtīgi spēlēt, ievērojot noteikumus ir arī jāzina tiesnešu žesti
5
, kuru ir 

pietiekami daudz, un katrs kaut ko no tiem nozīmē, bet tā kā mūsu darba uzdevums ir sniegt 

tikai pamata priekšstatu par šo spēli, kā piemērus apskatīsim tikai dažus no tiem (skat. 2.att). 

2.attēls. 

 

Inventārs 
 Sākt nodarboties ar florbolu ir viegli, jo nav nepieciešams daudz inventāra. Ir 

vajadzīga tikai nūja, bumbiņa un sporta apavi un ,protams, treniņam piemērots apģērbs. 

Protams, lai piedalītos oficiālās sacensībās ir nepieciešams sertificēts aprīkojums, lai 

nodrošinātu vienādas iespējas spēlētājiem un izvairītos no traumām
6
. Tomēr, ja gribam 

vienkārši priecāties par spēli var arī izmantot nūjas un bumbiņas, kuras var iegādāties jebkurā 

lielveikalā. Taču, ja velamies spēlēt augstākā līmenī inventārs ir jaizvēlās katram spēlētājam 

individuāli. 

                                                 
5
  Kandavniece A.(1998) Florbols skolā. Rīga: Mācību grāmata, 25-28.lpp 

6
  http://floorball.sp.se/en/certified_equipment/Sidor/default.aspx 
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Nūjas kāts un lāpstiņas 

Nūjas kāts parasti tiek izgatavots no stikla šķiedras, polikarbonāta vai oglekļa 

šķiedrām. Pateicoties šiem materiāliem nūju kāti ir ļoti viegli un izturīgi. To svars parasti ir ap 

150 – 250 gramiem. Iesācējiem ieteicams izvēlēties nūju ar lokanāku kātu, jo tas palīdz 

vieglāk kontrolēt bumbiņu, taču izmantojot nūju ar mazāk lokanu kātu var izdarīt spēcīgākus 

sitienus. Nūjas kāta augšdaļu aptver nomaināms tinums (grip), ko lieto lai uzlabotu nūjas 

kontroli (skat. 3att.). 

3attēls. 

  

Kad jāizvēlas nūja, vēl viena svarīga lieta ir tās garums, jo no tā ir tieši atkarīga 

spēles drošība un iemaņu apgūšana. Nūjas garums ir saistīts ar augumu un to var mērīt, 

novietojot nūju vertikāli spēlētāja priekšā (skat. 1. tabulu). Bērniem nūjai vajadzētu būt līdz 

krūšu kaulam, pieaugušajiem – līdz nabai. 

1.tabula 

Ieteicamie nūju garumi dažādiem augumiem 

 

Augums (cm) līdz 130 130-

145 

145-

155 

155-

165 

165-

175 

175-

190 

191 un 

virs 

Nūjas garums (cm) 70 75 80 87 91 95 100 

 

Ir iespējams iegādāties 65 – 102 cm garas nūjas, bet, ja tu gribi pats to nozāģēt īsāku, 

tas jādara no nūjas augšējā gala. Vispirms notin gripu un noņem uzgali, pēc tam nozāģē 

vajadzīgo gabalu (viegli to izdarīt ar metāla zāģīti). Iespējams, lai noņemtu uzgali, to vajadzēs 

uzkarsēt, jo dažreiz tas ir stingri pielīmēts kātam. To var izdarīt ar celtniecības fēnu vai 

ieliekot kāta galu verdošā ūdenī. 

 Lāpstiņas parasti ir izgatavotas no dažādu plastmasu savienojumiem (PE, 

HDPE) vai no neilona savienojuma (PA). Daži ražotāji izmanto arī stikla šķiedru un oglekļa 

šķiedru. Dažādi materiāli padara lāpstiņu cietu vai mīkstu. Mīkstās lāpstiņas ir labas bumbiņas 

kontrolei, savukārt, cietās ir labākas sitieniem. Lāpstiņas īpašības noteikti nav atkarīgas no tās 

krāsas. Arī lāpstiņu formas un izmēri katrai ražotājfirmai ir atšķirīgi. 

Lāpstiņas ieliekšana nedaudz palīdz kontrolēt bumbiņu. Katrs spēlētājs var ieliekt 

lāpstiņu pēc savām vēlmēm, taču, ievērojot dažus noteikumus. Ieloks nedrīkst būt lielāks par 

30 mm un spēlēt ar sakausētu vai salauztu lāpstiņu nav atļauts. Iegādājoties nūju, tai, parasti, 
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ir taisna, neieliekta lāpstiņa. Ieliecot lāpstiņu, lieto celtniecības fēnu, dvieli vai cimdu un 

aukstu ūdeni kādā lielākā traukā. Vispirms, uzkarsē lāpstiņu no abām pusēm. Tā kļūst mīksta 

ļoti ātri, tāpēc, uzmanies, lai nesakausētu to. Kad lāpstiņa kļuvusi pietiekami mīksta, to var 

ieliekt vajadzīgajā formā (izmanto cimdu vai dvieli, jo tā ir karsta). Tad lāpstiņa nekavējoties 

jāieliek aukstā ūdenī, lai tā atdzistu un saglabātu formu. 

Bumbiņas 

 Bubiņas ir ļoti specifiskās, tās ir vieglas no plastmasas un ar caurumiem. Tie ir 

nepieciešami, lai bremzētu bumbiņas ātrumu pie sitieniem. Spēcīgākie spēlētaji spēj uzsist tik 

spēcīgi, ka bumbiņa lido ar 200 km/h lielu ātrumu, un tā kā spēlētajiem nav nekādu aizsargu, 

tad trāpījums ar bumbiņu ir diezgan sāpīgs (skat. 4. att.). 

4.attēls 

   

 

Vārtu sargs un vārti 

Vārtsarga inventārs sastāv no garajām biksēm, krekla ar garajām piedurknēm, 

ķiveres (maskas) (skat. 5. att.), cimdiem un apaviem. Ieteicams lietot arī speciālu aizsargājošu 

polsterējumu uz ceļiem un gurniem. 

5.attēls 

  

 Vārtu izmēri ir 115 cm (augstums) x 160 cm (platums) x 60 cm (dziļums). Tie ir 

izgatavoti no cauruļu veida materiāla (D 65 mm) un krāsoti sarkanā krāsā. Vārti ir apvilkti ar 
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tīklu. Vārtsargs var spēlēt iezīmētajā laukumā pie vārtiem un arī spēlētājiem tas ir jāievēro 

(skat. 6. att.). 

6. attēls 
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Pamata prasmes florbolā 
 

Florbolā, tāpat kā citās sporta spēlēs, vajag izmantot dažādas prasmes un iemaņas. 

Svarīgas ir visas fiziskās īpašības, kā arī kustību iemaņas, prāta spējas, spēles izpratne un 

komunikācijas, saskarsmes spējas. Galvenā fiziskā īpašība, lai panāktu nūjas pārvaldīšanas 

prasmi ir ātrums, kas apvienots ar dažāda veida kustību iemaņām. Lai saprastu komandas 

spēli, spēlētājam ir jābūt labai izpratnei par komandas taktiku un atšķirībām dažādās 

situācijās. 

Nepieciešamās prasmes un īpašības 

Laba spēlētāja īpašības: 

 kustību prasme; 

 ātrums; 

 izturība; 

 spēks; 

 veiklība; 

 bumbiņas kontrole; 

 piespēļu prasme; 

 prāta spējas; 

 dažādas lomas spēlē: 

o spēle ar bumbiņu; 

o partnera ar bumbiņu atbalstīšana; 

o aizsardzība pret spēlētāju ar bumbiņu; 

o aizsardzība pret spēlētāju bez bumbiņas. 

 Šeit būs neliela informācija par galvenajām prasmēm un tehniskajiem paņēmieniem 

florbolā. Trenerim vai skolotājam būtu jāpievērš uzmanība šīm lietām, kad tiek mācīts 

florbols skolā vai treniņā. Ja apmācība notiek pareizi un pietiekami, pamazām šīs prasmes 

kļūst par pamata prasmju neatņemamu daļu. 

Piespēles 

 turēt bumbiņu pie lāpstiņas; 

 pēc piespēles izpildīšanas, lāpstiņai jānorāda piespēles virzienā; 

 stāju turēt līdzsvarā; 

 turēt galvu augšā visu laiku, lai redzētu laukumu; 

 ar taisnu lāpstiņu piespēles ir precīzākas un vieglāk izpildāmas. 



12 

 

Piespēles pieņemšana 

 lāpstiņa pie grīdas; 

 līdzsvarota stāja; 

 turēt galvu augšā visu laiku, lai redzētu laukumu; 

 mēģināt pieskarties bumbiņai cik viegli un maigi vien iespējams, rokām esot 

„mīkstām” un elastīgām. 

Metieni/ sitieni 

 delnas metiens: bumbiņa visu laiku pieskaras lāpstiņai; 

 slaukošais sitiens: lāpstiņa pieskaras grīdai īsi pirms tā skar bumbiņu; 

 turēt galvu augšā. 

Bumbiņas aizsargāšana 

 stāju turēt līdzsvarā; 

 izmantot ķermeni, kājas un rokas, lai aizsargātu bumbiņu; 

 lāpstiņai vajadzētu nosegt bumbiņu no puses, kurā atrodas pretinieks; 

 laba bumbiņas kontrole. 

Skriešana ar bumbiņu 

 bumbiņa visu laiku pieskaras lāpstiņai; 

 viegli pieskārieni, nesist pa bumbiņu; 

 būt gatavam piespēlēt gan no ērtās, gan neērtās puses; 

 aizsargāt bumbiņu. 

Māņu kustības 

 attīstīt bumbiņas pārvaldīšanas prasmi cik vien labi var; 

 attīstīt ātrumu un ķermeņa kontroli; 

 izpildīt māņu kustību bez kavēšanās; 

 mēģināt novirzīt aizsargu vēlamajā virzienā. 

Pirmie soļi treniņos 

Spēļu mācīšana izpratnei ir balstīta uz kognitīvo mācīšanās teoriju. Tā ietver visas 

mācīšanās stratēģijas, ar mērķi motivēt spēlētāju risināt problēmas un domāt radoši. Mācīšana 

ir balstīta uz vadīto atklāšanu, kur treneris, uzdodot jautājumus, vada spēlētājus meklēt un 

atklāt jaunas idejas. Šis mācīšanas stils ir zināms arī kā Sokrātiskā Metode (Socrated 

Method), kur trenerim jāspēj uzdot jautājumus, kuri vada sarunu pareizā virzienā un attīsta 

spēlētāju loģisko domāšanu un pacietību
7
. 

                                                 
7
  „Latvijas rokasgrāmata florbolā” 
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 Jauniešu vecuma spēlētāji var sākt ar modificētu spēli 3 pret 3 mazā laukumā. Ideja ir 

saglabāt bumbiņas kontroli un izdarīt 10 piespēles ar komandas biedriem. Šādi jūs liekat 

spēlētājiem saskarties ar problēmu „kas man jādara, lai palīdzētu savai komandai saglabāt 

bumbiņas kontroli”. Tad treneris uzdod ierosinošus jautājumus un drīz spēlētāji saprot, ka ātra 

kustēšanās un piespēles ir atrisinājums. varat izmantot vingrinājumus, lai trenētu piespēļu 

prasmes un pēc tam atgriezties pie spēles. Tā jūs varat sasaistīt prasmi ar tai nepieciešamo 

vidi jau no paša sākuma. Šādi spēlētājs trenē prasmes izmantošanu, zinot kur un kā to efektīvi 

pielietot spēlē. 

 Svarīgi ir, lai spēlētāji spētu strādāt , kā viena komanda un izprast kopējos uzdevumus 

un mērķus. Protams ir svarīgi ir arī katra spēlētāja individuālā meistarība, bet parasti 

visaugstākos sasniegumus uzrāda tās komandas, kuras strādā vienoti. Šādu rezultātu var 

sasniegt ar neatlaidīgiem treniņiem izpildot daudz un dažādus taktiskos vingrinājumus (skat. 

7. att.). 

7. attēls 

  

Attieksme pret florbolu Kuldīgā 
 Arī Kuldīgas novadā florbols ir viens no populārākajiem sporta veidiem. Un jau 

vairākus gadus ir viens no sporta veidiem Kuldīgas novada sporta skolā. Kopā ar to 

nodarbojās apmēram 100 Kuldīgas novada iedzīvotāji.  

Mūsu novadā ir šādas komanda
8
: 

U14 – 14. gadīgajiem un jaunākajiem 

U16 – 14-16 gadīgiem spēlētājiem. 

U18 – 16-18 gadīgiem spēlētājiem 

                                                                                                                                                         
 
8
  http://www.floorball.lv/lv/2011/jaunatne/zu18/komanda/203-cpss 
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1.līga – Pieaugušie spēlētāji 

2.līga – Pieaugušie spēlētāji, pamata kodolu sastāda spēlētāji no Vārmes pagasta. 

Kuldīga šobrīd ir tikai viens sertificēts florbola treneris, kas strādā Kuldīga novada sporta 

skolā, tāpēc arī perspektīvas, ka varētu izveidoties vēl komandas nav pārāk lielas. Taču 

Kuldīgas jauniešu pozitīvā attieksme pret florbolu liecina , ka ir vēlme spēlēt šo spēli. Līdz ar 

to ir pamats gaidīt, ka nav tālu, ka kāds no Kuldīgas novada spēlētājiem iekļūs valsts izlasē un 

spēlēs starptautiskā līmenī. Un protams florbols kā sporta spēle ir ļoti iecienīta skolās. 

 Lai noskaidrotu Kuldīgas jauniešu attieksmi pret florbolu, mēs izveidojām anketu un 

veicām aptauju 15 respondentiem. Izsniedzām 15 anketas jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 

gadiem. Atpakaļ saņēmām 10 aizpildītas anketas (skat. Pielikumu). 



15 

 

Secinājumi 
  

 Florbols ir populārs sporta veids ne tikai pasaulē, Latvijā, bet arī Kuldīgā, un ar 

katru gadu tā popularītāte tikai pieaug, jo tas ir kļuvis par Olimpisko sprta 

veidu. 

 Florbolu ir iespējams spēlēt gan kā izklaidi, gan arī profesionālā līmenī. Lai 

uzsāktu spēlēt var izmantot arī lētāku inventāru un vienkāršus noteikumus. 

Taču oficiālajās sacensībās jau vajag sertificētu inventāru labi pārzināt 

sacensību noteikumus. 

 Florbols attīsta ne tikai fiziskās īpašības, bet arī veicina personības garīgo 

attīstību, veicinot prasmes strādāt komandā un domāt arī par citiem. 

 Kuldīgas novadā florbols ir populārs sporta veids un to spēlē gan tautas, gan 

profesionālā līmenī. 
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Nobeigums 
 

 Darba tēmu es izvēlējos tāpēc ka jau 3 gadus nopietni nodarbojos ar florbolu un pats 

spēlēju gan Kuldīgas novada sporta skolas, gan Kuldīgas novada komandās dažādu vecumu 

līgās. Mērķis bija padziļināt manu izpratni par šo sporta spēli. Un kā pierādīja aptauja un tas 

kā Kuldīgas novadā ir daudz spēlētāju, tad šī spēle ir nozīmīga arī citiem. Līdz ar to uzskatu, 

ka iepazīstoties ar manu darbu tas var radīt papildus interesi par šo spēli. 

 Uzsākot darbu pie informācijas apkopošanas es saskāros ar grūtībām , jo Kuldīga nav 

pieejamas drukātas grāmatas par florbolu (tikai viena grāmata Kuldīgas Alternatīvās 

sākumskolas bibliotēkā), taču mūsdienu elektroniskā vide dod visplašākās iespējas iegūt visu 

nepieciešamo informāciju. 

 Uzskatu, ka pamata mērķi mēs esam sasnieguši, jo esam sasnieģuši mērķi un 

paveikuši visus uzdevumus. Esmu gatavs šo darbu turpināt, jo šajā darbā esam tikai 

apskatījuši pamata nostādnes par florbola sasniegumiem Latvijā, inventāra izvēli un protams 

ir vajadzīgs vairāk iepazīt spēles noteikumus, kā arī metodes un līdzekļus, kurus izmanto 

treniņu darbā. 
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Anketas paraugs: 

Aptauja. 

Lūdzu sniedziet savu vērtējumu par florbolu. 

1. Ar ko jums asociējas florbols? 

 

2. Vai jums patīk florbols? 

 

3. Kas jums nepatīk florbolā? 

 

4. Ja jūs esat spēlējis/usi, tad kādā pozīcijā? 

 

5. Ar ko jums liekas interesants florbols? 

 

6. Vai jums patīk florbola sacensības? 

 

7. Kas visvairāk patika šajās sacensībās?  

 

8. Kas nepatika šajās sacensības? 

 

9. Vai vajadzētu biežāk taisīt šāda veida sacensības? 

 

 

Paldies! 
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Anketēšanas rezultāti. 

1. Ar ko jums asociējas florbols? 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ar hokeju ar

bumbiņu

ar sportu ar nujām

 

2.Vai jums patīk florbols? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jā Nē

 

3. Kas jums nepatīk florbolā? 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Nekas Nav spēka

cīņas

Ka sit ar

nūju pa

kājām

Noteikumi

 

4. Ar ko jums liekas interesants florbols? 



21 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ar Aktivitātēm Ar izklaidi Ar vārtu gūšanu

 

5. Vai jums patīk florbola sacensības 

0

1

2

3

4

5

6

Jā Nē

 

6. Kas visvairāk patika šajās sacensībās ? 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Komandas spēle Spriedze Abalvošana Atmosfēra 
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7.Kas nepatika šajās sacensībās? 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Nekas Bardaks Komandas

biedri

 

8. Vai vajadzētu biežāk taisīt šāda veida sacensības? 

0

1

2

3

4

5

6

7

Jā Nē

 

 


