Scientific Journal of Riga Technical University
The Humanities and Social Science. History of Science and Higher Education

2012
_______________________________________________________________________________________________________________________ Volume 20

Sporta leksika studentu sarunvalodā
Inta Budvike1, Ludmila Malahova2,
Kopsavilkums. Lai noskaidrotu, kādus žargonvārdus Sporta
akadēmijas studenti lieto, tika veikta aptauja. Iegūtais
materiāls tika salīdzināts ar Latviešu valodas slenga vārdnīcu
un V.Ernstsones, L.Tidriķes vārdnīcu „Iz jauniešu mutes”.
Tas ļauj secināt, ka lielākā studentu daļa žargonismus lieto,
komunicējot neformālā gaisotnē ar saviem vienaudžiem, jo tā,
pēc studentu domām, var īsāk, precīzāk, saprotamāk un arī
interesantāk izteikties.
Atslēgas vārdi: sarunvaloda, žargonismi, vienaudži, treniņi,
sacensības.

Pirms daudziem gadiem, ieklausoties studentu
sarunvalodā, nevarējām saprast vairāku vārdu nozīmi, jo,
gadiem steidzoties, attālināmies no tā vecumposma, ko
sauc par jaunību, tāpēc šī situācija lika aizdomāties par
izmaiņām ne tikai studentu valodā, paradumos, uzvedībā,
ģērbšanās stilā (Kad mēs augām, tad gan tā nebija!), bet
vedināja uz pārdomām, kādreiz studentu sarunvalodas
leksiku papētīt nopietnāk. Sarunvaloda ikvienam cilvēkam
kalpo kā sazināšanās līdzeklis ikdienas vajadzību
risināšanai. Tās stilam pret literārās valodas normām un
leksikas izvēli attieksme ir daudz brīvāka. J.Rozenbergs,
runājot par sarunvalodas stilu, izdala literāro sarunvalodu
un vienkāršrunu, kas ir viens no neliterārās valodas
paveidiem. Vienkāršrunai piemīt visas sarunvalodas
īpatnības, atskaitot tās, kas saistītas ar literārās valodas
normu ievērošanu. Vienkāršrunā izmanto neliterārās
valodas profesionālismus, barbarismus, vulgārismus,
žargonismus[1]. A. Laua uzsver, ka sarunvalodas vārdu
svarīgākā pazīme ir nepiespiestība un brīvība attieksmē pret
sarunas biedru un „ tendence uz domas pilnīgāku atklāsmi,
no vienas puses, un lakonismu, no otras puses” [2]. I.
Freimane atzīmē, ka par literāro un neliterāro sarunvalodu
nav īstas skaidrības, tāpat arī par sarunvalodas žargoniem
un citiem jautājumiem.” Sarunvalodas līdzekļu formālā,
ārējā atšķirība var izpausties kā vārdu leksiskais veidols
(aizguvumi visās sfērās – gan barbarismi, gan
internacionālismi)”. Sarunvalodas vārdi tiek lietoti parastu
vārdu vietā, piemēram, aizbēgt - aizmukt, aizlaisties,
aizšmaukt, iet - kātot, klumpačot, rikšot u.c. Sarunvalodas
vārdus var iedalīt nevēlamos barbarismos, no mūsdienu
viedokļa latviskos
vārdos un darinājumos un
internacionālos vārdos. „Barbarismi latviešu valodā ir
galvenokārt vācu un krievu cilmes, bet ir arī barbarismi no
citām valodām. Piemēram, no angļu valodas ienākuši
barbarismi, ko jaunatne izmanto žargonā. Vecie anglicismi
ienākuši 19.gs. 20.gados; tie ir čoks, čoms, .. 60.gadu
pirmajā pusē ienākuši jauni, galvenokārt ar krievu
jaunatnes žargona starpniecību: .. moni - nauda, skočs līmlente ..” [3]. Noteiktā kolektīvā, grupā tiek lietoti
atbilstoši žargonismi, arī profesionālismi un termini, kas
attiecas uz konkrētu profesionālo sfēru, t.i., sociālo vidi.
Profesionālismus savā saziņā lieto noteiktas profesijas
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pārstāvji un tiem ir sarunvalodas ekspresija. Daudzos
gadījumos
profesionālismus
grūti
norobežot
no
žargonismiem. Vārdkopu profesionālismi sarunvalodā tiek
lietoti ar žargona pieskaņu, piemēram, samest punktus
(iegūt punktus). I.Freimane atzīmē, ka var runāt par
žargoniem arī ar noteiktiem vecuma ierobežojumiem [3],
tāpēc 2009./2010.gadā 1. studiju gada studentiem uzdevām
jautājumu – Kad jūs lietojat vai nelietojat žargonismus?
Kāpēc? V.Ernstsone un L.Tidriķe [4] atzīmē, ka jāņem
vērā noteiktas situācijas, ar ko jaunietis runā. ”..viens no
nozīmīgākajiem faktoriem valodas varianta izvēlē ir
komunikantu pazīšanās pakāpe: jo labāk runātājs kādu
personu pazīst, jo paviršāk un brīvāk viņš izturas pret
valodas līdzekļu atlasi”.
Lielākā daļa studentu (pavisam 150) savās atbildēs
minēja draugus, paziņas, vienaudžus.
Žargonvārdus izmantoju sarunvalodā ar draugiem,
paziņām, lai uzsvērtu, ka saruna ir neoficiāla, un lai
sarunas biedrs justos brīvāk un lai vienkāršāk izteiktos.
Pārsvarā tos sanāk lietot draugu lokā sarunvalodā. Laikam
jau tāpēc, ka tos var ātrāk pateikt un lielākā daļa pielīp no
citiem, un tad ir grūti atradināties.
Sarunājoties ar draugiem, tuviem cilvēkiem, tāpēc, ka ir
vārdi, kas ir vieglāk izrunājami, tāpat arī apkārtējo
ietekmes dēļ.
Lietoju ar draugiem, ģimenē, kur nav formāla tikšanās ar
kādu.
Labprāt lietoju žargonismus, bet tikai ar konkrētiem
cilvēkiem, nevis sabiedrībā, jo varu tā spilgtāk aprakstīt
savas domas, tāpēc, ka es cienu etiķeti, nevaru izmantot
tādus vārdus ar cilvēkiem, kuri ir daudz vecāki par mani.
Jā, lietoju. Sarakstoties ar draugiem internetā un
sarunājoties ar viņiem. Jo tā ir pierasts jau no pamatskolas
laikiem.
Nelietoju sarunās ar pasniedzējiem, pieaugušiem cilvēkiem,
nepazīstamiem cilvēkiem, jo tad pašam ir neērti. Lietoju,
esot ar draugiem, saviem paziņām, jo tad var runāt brīvi –
„kas tik ārā nāk”.
Žargonus es lietoju, sarunājoties ar draugiem, paziņām un
vecākiem, tāpēc ka tā es atviegloju sarunāšanos. Žargona
vārdi, manuprāt, palīdz sarunu veidot raitāku, vienkāršāku.
Vārdu sakot, atvieglo sarunu.
Lietoju, kad esmu kopā ar draugiem vai treniņos. Bet katrā
draugu lokā lietoju dažādu veidu žargonu. Priekš manis
žargons ir ātrs izpausmes veids, kuru saprot apkārtējie.
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Ģimenes, vecāku cilvēku un draudzenes klātbūtnē nekad
nelietoju.
Lietoju ikdienā
vienaudžiem.

komunicējot,

bet

tikai

ar

saviem

Neveiksmīgās situācijās. Vienkārši gribas izbļauties.
Dusmās, sportojot, kad kaut kas neizdodas.
Jā, izmantoju, ja nojaucu situāciju (florbols).

Ikdienā ar saviem vienaudžiem. Vieglāk saprast domu,
dažreiz vieglāk izteikties.
Parasti ikdienā, savu vienaudžu, draugu kompānijā. Jo šie
vārdi ir palikuši atmiņā, vieglāk izrunājami – parasti
automātiski tos lietoju. Pie tā īpaši nepiedomāju, tas jau ir
kļuvis kā sava veida „normāla valoda“.
Tā kā Sporta akadēmijas studenti ikdienā ir saistīti ar
kādu noteiktu sporta veidu, kurā trenējas, piedalās
sacensībās, studenti min, ka žargonismus lieto savās
treniņgrupās, sacensību laikā.
Spēles laukumā (futbols) ļoti bieži.

Ļoti reti, tikai tad, kad esmu ļoti aizkaitināts.
Strīdus gadījumos.
Mēdzu lietot visbiežāk dusmu iespaidā.
Es lietoju žargonu, jo esmu emocionāli nestabils cilvēks.
Sacensību laikā dažreiz es vispār nevaru kontrolēt savu
uzvedību. Žargons palīdz vieglāk izteikt savas domas.
Es lietoju žargonu, kad esmu nikna. Treniņā mana mīļākā
frāze ir „ saņemies, lupata”. Es nodarbojos ar klinšu
kāpšanu, un kad man bail kāpt augšā, es to saku sev.

Lietoju žargonvārdus sporta nodarbībās, saskaroties ar
citiem cilvēkiem. Palīdz sadarboties un izprast ātrāk, labāk
domu.

Žargonu mēs visi dzirdam ik uz soļa, un tāpēc nav brīnums,
ka ar laiku sākam lietot to paši. Daži žargonvārdi liek
pasmaidīt, tos lieto, lai mazinātu spriedzi kompānijā.
Žargoni ir īsāki nekā pareizi literāri vārdi. Žargonu
lietošana divu cilvēku starpā liecina par nepiespiestību un
vieglumu šo cilvēku starpā – viņi jūtas brīvi.

Es lietoju žargonu nejauši, neapzināti, jo tas vienkārši ir
iegājies manā leksikā, to es daru bieži, spēlējot futbolu.

Žargonvārdus izmantoju, kad esmu dusmīga uz kādu vai
kādam cilvēkam „velk uz kašķi”.

Es žargonvārdus izmantoju gan treniņu, gan spēles laikā.

Psiholoģijas doktore S.Sebre atzīmē, ka psihoanalītiķis
P.Bloss īpašu uzmanību pievērsis jauniešu centieniem
atdalīties no vecākiem un šajā procesā uzsvēris nozīmīgo
vienaudžu lomu. „Draugi palīdz mazināt jaunieša iekšējo
trauksmainību, jo uzklausa viņu un ar savām līdzīgajām
īpašībām atspoguļo jaunieti pašu, tādējādi ļaujot viņam
labāk izprast pašam sevi.” [5]
Kāds no studentiem atzīmē, ka viņš žargonvārdus lieto
„trolejbusā, jo tas nepieciešams sevis izrādīšanai”.
Acīmredzot šī vēlme būtu skaidrojama ar Ērika Ēriksona
ieskatiem par identitātes meklējumiem jaunībā. „Ēriksons
uzskata, ka katras sabiedrības vēsturiskās īpatnības
iespaido identitātes meklējumu izpausmi. Tā kā
sociālkulturālais konteksts arvien mainās, mainās arī
identitātes meklēšanas process un paša indivīda identitātes
specifika.” [5]
Vairāki studenti apgalvo, ka žargonismus lieto, lai
izteiktos īsāk un saprotamāk.

Es lietoju žargonu kad esmu kaut kādā sabiedrībā, kas
specializējas uz kaut ko, piemēram, futbola komanda.

Es žargonu izmantoju savā sporta veidā, dažkārt ikdienā,
kad īsāk vēlos izteikt savu domu.
Lietoju, lai labāk un precīzāk izklāstītu citiem sava sporta
veida (basketbola) pārstāvjiem, ko vēlos pateikt.
Lietoju, parasti atrodoties kompānijā, kas man labi
pazīstama un kas nodarbojas ar līdzīgu sporta veidu.
Lietojam deju nodarbībās, paskaidrojot viens otram, kā
jādejo.
Daudzi studenti par žargonismu lietošanas iemeslu min
emocijas.
Es lietoju žargonvārdus ar draugiem un sportā. Dusmu
emociju iespaidā.
Es nodarbojos ar futbolu un bieži lietoju žargona vārdus
futbola laukumā, jo spēles laikā mani pārpilda emocijas.

Dažkārt lietoju žargonu, jo citi vārdi īsāki (piemēram,
„ķipa” ir vieglāk un ātrāk pateikt par „it kā”).

Sporta sacensībās, sporta laukumos emociju uzplūdā.

Es žargonu izmantoju savā sporta veidā, dažkārt ikdienā,
kad vēlos īsāk izteikt savu domu.

Stresa un satraukuma vai dusmu ietekmē.

Tā kā vieglāk izteikties un citi arī labāk saprot.

Žargonu lietoju, lai spilgtāk parādītu savas jūtas, emocijas,
varbūt lai sarunbiedrs ātrāk mani saprastu.

Visbiežāk žargonu lietoju, ja ir treniņi vai sacensības un
vajag īsi un konkrēti, ātri dot kādu komandu . Dažkārt, ja
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neveiksme sacensībās, tad žargonvārdi paši no mutes lido
ārā.
Lietojam, lai vieglāk saprastos un nebūtu gari, plaši
jāskaidro.
Kāpēc izmanto žargonu? Lai vieglāk, ātrāk varētu
paskaidrot, lai izceltu kādu noteiktu īpašību.
Lai vieglāk un ātrāk sazinātos.
Lietoju, lai labāk un precīzāk izklāstītu citiem sava sporta
veida (basketbola) pārstāvjiem, ko vēlos pateikt.
Daudzi uzskata, ka žargonismi sarunvalodu padara
interesantāku, viņuprāt, emocionālāku.
Lietoju žargonu ikdienā – skolā, mājās, treniņos, jo tas
palīdz labāk, skaidrāk, spilgtāk izteikt savas domas.
Jā, lietoju žargonismus. Parasti sarunās ar draugiem. Tas
man palīdz ātrāk pateikt savu domu un arī interesantāk.
Žargonu lietoju draugu lokā, lai būtu jautrāk un
interesantāk, lai sarunā „ienestu dzīvi”.
Tikai trīs no aptaujātajiem studentiem norādīja, ka
žargonismus nelieto.
Otrs jautājums, uz kuru vēlējāmies iegūt atbildes, bija
šāds: Kādi žargonvārdi tiek lietoti jūsu sporta veidā?
Iegūtais materiāls tika sagrupēts pa sporta veidiem un
salīdzināts ar O.Buša, V.Ernstsones [6] Latviešu valodas
slenga vārdnīcu (LVSV) un V.Ernstsones, L.Tidriķes [4]
vārdnīcu „Iz jauniešu mutes” (IJM).
Smagatlētika (svarcelšana): tjaga - vilkme; iet
uz kačoku - iet uz trenažieru zāli; kačoks – kultūrists,
smagatlēts (IJM,153); kačāties – trenēties (LVSV,216);
kačalka -trenažieru zāle (LVSV, 215), zālīte, svaru zāle;
pārkačāties - pārtrenēties; ripas - svari; ripa – tablete
(LVSV,404), narkotikas (IJM, 176); strečinks –
iesildīšanās; štanga - stienis; vārtu stabs vai pārliktnis
(LVSV,491); turēt presīti – turēt vēdera muskuļus.
Riteņbraukšana: fļaga – pudelīte; nekaķī – nevar
pamīties; mokas – termo mokasīni; kaska – ķivere,
flagturis – pudeles turētājs; Paņem ratā! – brauc ātrāk!;
kāja spieķos – nemāk braukt.
Smaiļošana: fartuks – airēšanas priekšauts; no
ūdens necaurlaidīga auduma izveidots pārsegs, ar ko nosedz
laivas laukumu, lai aukstā un vējainā laikā būtu siltāk, labāk
airēt; ēfelītis – īpašs vingrinājums, ko veic, novietojot kājas
uz palodzes, bet rokas uz zemes; čehols – laivas vai aira
iepakojums, kurā ievieto inventāru pārvadāšanas laikā;
pārvalks, apvalks (LVSV,100); motorene – motorlaiva
(LVSV,304), sači – sacensības; beņķis – krēsliņš; sols,
soliņš – (LVSV, 58).
Frisbijs: kombene – kombinācija; spiritons,
spirits – komandas gars; šķīvis - disks; satelīttelevīzijas
antena (LVSV, 472); VNK –vienkārši; āp! –izmetu disku.
Akadēmiskā airēšana: cirvītis – konkrēts airu
veids; karotes – cits airu veids; apmesties – apgāzties ar

laivu; izliktnis – dzelzs balsts, kas piestiprināts laivas
bortam; burkāns – laivas veids, kas veidota no īpašas stikla
šķiedras; kocene – laiva, kas veidota no koka.
Bodibildings: ķīmiķis – tas, kas lieto asteroīdus;
tjaga – specifisks vingrinājums.
Atlētiskā vingrošana: sotaks – simts kg;
simtnieks – (LVSV, 437); 100 latu, simts (IJM, 180).
Vieglatlētika: štanga - svaru stienis (LVSV,
491); sači – sacensības; palka – latiņa; nūja (LVSV, 340);
kačalka – svaru zāle; trenažieru zāle (LVSV, 215); federe
–atsperīgums; atspere (LVSV, 146); kapāt – skriet; cīnīties
-parasti sportā (LVSV, 220); Maucam! – skrienam, sākam
kaut ko darīt; sist, braukt, dzert (LVSV, 290); ātri doties,
iet, braukt (IJM, 162); musīši - muskuļi (LVSV, 306);
kāsiens – zaudējums (LVSV, 223); zāģis – zaudējums
(LVSV, 548); puļķis – stafetes kociņš; smagais - lode.
Volejbols: voļuks – volejbols (LVSV, 546);
kombene – kombinācija; prijoms – serves uzņemšana; Nu
davai! – uzmundrinājums komandai, kad iet slikti; davai –
saņemies (LVSV, 115); paips - uzbrukums no 6. zonas;
lādē! – gremdē; bliez! – spēcīgi servē; belz! – spēcīgi sist
pa bumbu; ātrais – ātrs uzbrukums; ašais – ātrs uzbrukums;
līnija – servē pa līniju!; “trose” – trāpīt ar bumbu vai roku
(plaukstu) tīkla augšējā daļā (malā); „mazais”- 1.tempa
uzbrukums; „metriņš”- 1.tempa uzbrukums.
Galda teniss: topsis – sitiens, kad bumbiņa tiek
iegriezta; to var uzņemt ar bloku; amerikanka – kad
vismaz 2 spēlētāji bumbiņu atsit, skrienot apkārt galdam
(katram viens sitiens); cūcene – kad bumbiņa trāpa pa galda
stūri vai malu vai pārkrīt pāri tīkliņam, to skarot – tādā
veidā iegūstot punktu; necerēta, negaidīta, arī nepelnīta
veiksme; laimīgs gadījums (LVSV, 93); negaidīta veiksme
(IJM, 138).
Futbols: točka – 11 m soda sitiens; punkts,
nelegāla alkoholisko dzērienu pārdotuve (LVSV, 515);
vieta, kur (nelegāli) pārdod alkoholu (IJM, 185); pas –
piespēle; pass – piespēle (LVSV, 346); izčakarēt –
apspēlēt; izbojāt, kaitēt (kādam)-(LVSV,201); apved –
apspēlē; šauj – sit pa vārtiem; gammaks - izsist bumbu
starp kājām; (sitiens) desmitniekā – vārtu augšējā stūrī;
štanga – vārtu stabs, pārliktnis (LVSV, 491); koks cilvēks, kam ir slikta tehnika; 1.dzimumakts; 2.kokaīns
(LVSV, 238); buči – futbola
zābaki (LVSV, 78);
labais/kreisais – piespēle uz labo/kreiso pusi; labais 1.slikts; 2.ļoti labs (LVSV,266); aizmugure – pretinieks
nāk no muguras; ģevene – vārtu augšējais stūris; ģeogrāfija
(mācību priekšmets) – (LVSV,181); soliņa sildītāji –
maiņas spēlētāji.
Hokejs: stjenka – sieniņa; štanga – vārtu stabs
(LVSV, 491); kļuška – nūja; hokeja nūja (LVSV, 233);
gols – vārti; vārtu guvums (LVSV, 172); šaiba – ripa
(LVSV, 458); ščitoki – ceļu sargi; lavene – ķērājcimds;
hokeja vārtsarga cimds ar aprīkojumu ripu ķeršanai (LVSV,
269); kaste – vārti; 1. vārti (sporta spēlēs); 2. autobuss
(LVSV, 223); televizors (IJM, 154); kaska – aizsargmaska;
rubaks – kautiņš (LVSV, 407); borts – apmale; vemt
(LVSV, 72); pūslis – bumba (LVSV, 395).
Florbols: močīt – sist (LVSV, 300); sist, arī
doties, iet, lauzt, darīt, likt, tikt pozitīvi novērtētam (IJM,
163).
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Basketbols: trīnīts – 3 punktu metiens; trīnītis –
trīspunktu metiens (basketbolā) – (LVSV, 520); trulis – 3
punktu metiens; 1.trijnieks (atzīme skolā); 2.tramvajs
(LVSV, 523); trijnieks (atzīme skolā) – (IJM, 186); troika
– 3 punktu metiens; 1.trijnieks (atzīme skolā); 2. trīs rubļi;
3. uzbrucēju maiņa (hokejā); 4. trijnieks (tribunāls trīs
cilvēku sastāvā); 5.trijjūgs (LVSV, 521); trijnieks (atzīme
skolā) - (IJM,186); trošaks - 3 punktu metiens; (slam)
danks – bumbas trieciens grozā no augšas; sodiņš – soda
metiens; izčakarēt – apspēlēt; izbojāt, kaitēt (kādam) –
(LVSV, 201); dankot – triekt bumbu no augšas; iedot pasi
– piespēlēt; pass – piespēle (LVSV, 346); fols – sods;
noteikumu pārkāpums (sporta spēlēs); personiskā piezīme
(basketbolā) - (LVSV, 157); pikenrols – bloka likšana;
basis – basketbols (LVSV, 53; IJM, 133); „ūsiņas”- soda
metiena līnija.
Šķēpmešana: pīķis – šķēps (LVSV, 364); pīķis –
atzīme skolā (IJM, 172); štanga – stienis; vārtu stabs vai
pārliktnis (LVSV, 491); ķegas – spēka vingrinājums.
Orientēšanās: palags – karte.
Ložu, stenda šaušana: pūdelis – nošauts garām
mērķim; kļūda – (LVSV, 391); asečka – nesprāgusi
patrona; masene - mazkalibra šautene; gaisene – ierocis
uz spiedienu; pneimatiskā šautene (LVSV, 166).
Džudo: rociņa – metiens pāri plecam; pistolīte –
pārvēziens ar pēdu, krītot uz muguras; zosu gājiens –
soļošana pietupienā.
Badmintons: čehols – speciāla sporta soma
raketei; pārvalks, apvalks (LVSV, 100); pletnīte - rakete;
bomis - smaga rakete; 1. muļķis, nejēga; 2. neveikls cilvēks
(LVSV, 70); muļķis (IJM, 136); knariņš – mazie bērni,
iesācēji; bērns, mazs puika, maza auguma cilvēks (LVSV,
234); šķēliens – tehniski neprecīzi izpildīts sitiens; solīši –
tehnisks paņēmiens sildoties; pļāvējs nepareiza
aizsardzība.
Handbols: fints – māņkustība (LVSV, 152);
pūslis – bumba (LVSV, 395); viņķelis – 2 cilvēku
krustošanās; I.1.leņķmērs, 2. stūris, leņķis, līkums; II. vīns
(LVSV, 544); banka (gols) – vārti (sportā) – (LVSV, 50);
granāta – metiens ar trajektoriju; balodīts - metiens pāri
vārtsargam.
Šis pētījums atklāj, ka studenti žargonismus lieto,
sarunājoties ar saviem vienaudžiem, draugiem, tuviem
paziņām, daži arī mājās, savā ģimenē, treniņos, sacensību
laikā, bet izvairās tos lietot vecāka gadagājuma,

simpatizējošas meitenes klātbūtnē. Trīs atbildes bija
noraidošas – žargonismus nelietoju.
Žargonismus lieto tāpēc, ka tā var vieglāk, īsāk,
saprotamāk un interesantāk izteikties. Dažreiz to lietojumu
iemesls ir negatīvas emocijas – neveiksme, dusmas dažreiz vēlme izrādīties, dažreiz ieradums jeb „bara
instinkts”.
Pārskatot iegūto leksikas materiālu, secinām, ka
dažādos sporta veidos lietotās neformālās komunikācijas
leksikā ir žargonvārdi, profesionālismi, internacionālismi,
aizguvumi no citām valodām, deminutīvi, bet šī pētījuma
mērķis nav sīkāka šī materiāla analīze. Salīdzinājums ar
Latviešu valodas slenga vārdnīcu un
V.Ernstsones,
L.Tidriķes vārdnīcu „Iz jauniešu mutes”atklāja, ka: a)
lielākā daļa leksikas tiek lietota profesionālā vidē un
minētajos avotos nav sastopama; b) dažas leksikas vienības
ir populāras un tiek lietotas jau sen; c) daļa žargonvārdu,
kas atrodami arī minētajos avotos, mūsu pētījuma leksikā
lietoti citā nozīmē.
Jāatzīmē, ka arī vienam žargonvārdam dažādos sporta
veidos ir atšķirīga nozīme, piemēram, štanga – svaru stienis
(svarcelšana); vārtu stabs, pārliktnis (futbols, hokejs).
Mūsu pētījuma materiāli ne tikai raksturo noteikta
vecumposma
jauniešu neformālās saziņas, proti,
žargonismu lietojuma iemeslus, bet sniedz arī ieskatu
konkrētas profesionālās sfēras – sporta leksikā.
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Inta Budvike, Ludmila Malahova. Sports Lexis Used in Students’ Colloquial Speech
The aim of the present research is to find out what jargon words the students of Latvian Academy of Sports Education use in the communication with their
training mates in different kinds of sports. An inquiry was organized with the participation of 150 first year students. They were asked to explain together with
who, where and why they use or do not use the jargon words.
The students were asked to tell what jargon words they use in their kinds of sports. To find out which lexical items are popular and have already gained a stable
position in the colloquial speech, which ones are understandable only to the certain groups of speakers and which ones have been used in another meaning than
up to now the obtained material was compared to the Latvian Slang Dictionary and the dictionary by V.Ernstsone and L.Tidriķe „Iz jauniešu mutes” („From
youth’s mouth”).
Reconsidering the obtained material we conclude that informal communication lexis used in different kinds of sport includes jargon words, lingos,
internationalisms, borrowings from other languages, diminutives, but the purpose of this research is not a more detailed analysis of the material. The comparison
of the lexical items used with the items listed in the above mentioned dictionaries showed that: a) most part of the lexis is used in professional environment and
we could not come across it in the mentioned sources; b) some units of the lexis are popular and have been used for a long period of time; c) some of the jargon
words that can be found also in the mentioned sources have been used in another meaning in our research. It should be noted that one jargon word can have
different meanings in different kinds of sports.
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Инта Будвике, Людмила Малахова. Спортивная лексика в разговорной речи студентов
B нашем исследовании мы попытались выяснить, какие жаргонизмы используют студенты спортивной академии при коммуникации со своими
коллегами на тренировках по различным видам спорта. Был организован опрос, в котором приняли участие 150 студентов первого курса. Мы
попросили объяснить, с кем, где и почему они используют или не используют жаргонизмы.
При опросе студенты должны были указать, какие жаргонизмы они используют в своем виде спорта. Полученный материал был сравнен со словарем
сленга латышского языка и со словарем В. Ернстоне, Л. Тидрике „Iz jauniešu mutes” («Из уст молодежи»). Это позволило определить, какие
лексические единицы уже известны широкому кругу читателей, укрепились в разговорной речи на протяжении более долгого периода времени, а
какие понятны только определенным группам говорящих и употребляются в другом, отличном значении, чем до этого.
Просмотрев полученный материал, можно сделать выводы, что в различных видах спорта неформальной коммуникации используются жаргонизмы,
профессионализмы, интернационализмы, заимствования из других языков, уменьшительные формы, но их более подробный анализ не является целью
этого исследования. Сравнение с вышеупомянутыми словарями выявило, что: а) большая часть лексики используется в профессиональной среде и не
встречается в упомянутых источниках; б) некоторые лексические единицы популярны и используются уже давно; в) часть жаргонизмов, которые
можно найти в упомянутых источниках, в исследуемой нами лексике используются в другом значении. Нужно отметить, что один и тот же жаргонизм
в различных видах спорта может иметь различное значение.
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