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Vārds
Uzvārds

SPORTS UN VESELĪBA
/ Lasiet tekstu un ierakstiet pareizo vārdu!
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Kamaniņu sporta vēsture
Kamaniņu sportu šodien redzam (0.) kā vienu no ātrākajiem, tehniskākajiem un sparežģītākajiem
sporta (1.)
(2.)

Latvijā. Ar šo sporta veidu nodarbojas tikai daži desmiti sportistu,
turpina un attīsta šī sporta veida tradīcijas jau 40 (3.)

laikā sagatavoti (4.)

. Šajā

klases sportisti, kuri izcīnījuši gan zelta, sudraba un bronzas

medaļas pasaules, Eiropas čempionātos un (5.)

olimpiskajās spēlēs.

/ Lasiet teksta trupinājumu un ierakstiet trūkstošos burtus!
Kā sporta veids tas radies nesen – 19. gs. beig

s Alpu valstīs. Pirmās kamanas parād

jās jau

17. gs. beigās.
Līdz ar kamaniņu sporta at

īstību pasaulē arī Latvijā pievērsās šim sporta veidam. Jau 19. gs. beigās

Siguldā atklāja pirmo trasi Baltijā, kur Rīgas iedzīvotāji, atpūtnieki un sportisti varēja i

pausties

braukšanas mākslā.
1986. gada 28. decembrī oficiāli tika atklāta Siguldas kamaniņu un bobsleja trase ar mā

slīgā

ledus segumu.
(https://bobtrase.lv )
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/ Izlasiet piedāvāto sludinājumu!
Ja Tu vēlies iemācīties, kā nezināmā apvidū ar
precīzas kartes un kompasa palīdzību atrast noteiktu vietu
(konkrētus kontrolpunktus), tad nāc pie mums!
Orientēšanās sporta klubs „Pasaule” aicina visus interesentus!
Iesnieguma adresāts – Orientēšanās sporta centra direktore Elīna Mille.

/ Maksims Lapa/Liene Lapa dzīvo Limbažos, Meža ielā 22. Viņš/viņa vēlas nodarboties ar
orientēšanās sportu. Palīdziet viņam/viņai uzrakstīt iesniegumu, lai pieteiktos orientēšanās
sporta nodarbībām! Iesnieguma apjoms 25–30 vārdu.
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