nimi:

kuupäev:

KEH KASV 1.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kiirjooks ja madalstart

Kergejõustik koosneb paljudest aladest, mis nõuavad erinevaid füüsilisi omadusi. Jooks
on enamike spordialade alus, ega nõua erilisi tingimusi ja vahendeid. Võistlusdistantsi
pikkuselt jaguneb jooks kiirjooksuks, keskmaajooksuks ja pikamaajooksuks.
Kiirjooks – distantsi pikkus kuni 400 m (harrastajad on sprinterid).
Keskmaajooks – distants üle 400 m kuni 3000 m (harrastajad on mailerid).
Pikamaajooks – distantsid üle 3000 m (harrastajad on staierid).

1. Kirjuta kiirjooksu 3 distantsi.

KIIRJOOKS

1. Jooksu erialased harjutused:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Stardikäsklused on _________________________________________________________________
3. Eestis on naistest 100 m kõige kiiremini jooksnud Ksenija Balta. Tema aeg on
10,47
11,47
12,47

nimi:

KEH KASV 1.2

kuupäev:

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kiirjooks ja madalstart

Mõnikord ei loeta jooksualasid tehniliste alade hulka. Oma loomulikkuse tõttu tunduvad jooksualad lihtsaina, eriti kui neid võrrelda näiteks teivashüppe või vasaraheitega.
Sõltuvalt distantsi pikkusest on põhisuunitlus kas kiirusele või vastupidavusele. Kui aga
on tegemist madalstardi või teatevahetusega, tõkke- või takistusjooksuga – ilmnevad
kohe ka suured nõuded tehnilisele sooritusele. See polegi nii lihtne ja sportlane peab
selleks valmistuma.
Kiirjooksu tulemus sõltub erinevatest kehalistest võimetest: reaktsioonikiirus, üksikliigutuste kiirus, kiirendusvõime, maksimaalne jooksukiirus ja kiirusvastupidavus.
Normaalne jooksurada on 400 m pikk ja koosneb kahest sirgest ja kahest kurvist. Kõigil
distantsidel kuni 400 meetrini on igal sportlasel võistlustel oma rada, mis on 1,22-1,25
m lai ja märgistatud 5 cm laiuse eraldusjoonega. Jooksu suund on staadionil vastupäeva. Kõikidel distantsidel 100 - 400 m on madalstart ja stardipakkude kasutamine kohustuslik. Pärast käsklust kohtadele peavad võistlejad võtma sisse stardiasendi oma radadel stardijoone taga. Mõlemad käed ja üks põlv peavad puudutama rada ja mõlemad
jalad peavad olema vastu stardipukki. Käskluse valmis peale peavad võistlejad tõusma
stardiasendisse nii, et jalad on vastu stardipukki ja käed toetuvad rajale. Kui võistleja
alustab liikumist enne püstolipauku loetakse seda valelähteks. 2003 kasutusele võetud
reeglite järgi tohib teha ainult ühe valelähte. Teise valelähte korral kõikidel jooksu distantsidel sportlaselt võetakse võimalus edasi võistelda, mitmevõistlejatele see reegel ei
kehti.

1. Kehalised võimed, millest sõltub kiirjooksu tulemus on:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Normaalmõõtmetega staadionil on ___________ sirgest ja ___________ kurvist koosnev
___________ meetri pikkune ringrada.
3. Kuni __________ m pikkusel distantsil jookseb sportlane kogu võistlusmaa ______________ rajal.
4. Maailmarekordid kiirjooksus
Mehed
100 m jooks
200 m jooks
400 m jooks

Naised

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 2.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kaugushüpe

Kaugushüpe on kergejõustiku ala, milles sportlased püüavad hüpata lähtepunktist võimalikult kaugele. Võistlejad sprindivad jooksurajal, tõukavad äratõukepakult ja maandudes kastis, mis on täidetud peenikese kruusa või liivaga. Mõõdetakse vähimat kaugust paku ning võistleja poolt jäetud jälje vahel.
Hüpe koosneb neljast osast: hoojooks, äratõuge, lend ja maandumine. Võistluskorraldus võib olla erinev, kuid tavaliselt saab iga võistleja teatud arvu katseid pikima hüppe
tegemiseks ning tulemuseks loetakse pikim määrustekohane hüpe. Võitjaks kuulutatakse
võistleja, kes võistluse lõpuks on sooritanud pikima määrustekohase hüppe.
Edu sõltub kaugushüppes põhiliselt hoojooksu kiirusest ja kõrgest hüppest äratõukel.
Paljud sprinterid on edukad ka kaugushüppes. Tuntuim näide on Carl Lewis.
1. Kaugushüpe koosneb:
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
2. Tõnu Lepik (sündinud 1. mail 1946) on eesti paremaid kaugushüppajad. Lepiku México olümpiamängudel hüpatud 8,09 püsis Eesti rekordina 27 aastat. Mis on Eesti rekord kaugushüppes praegu?
Naised _______________________
Mehed _______________________
3. Kaugushüppe tulemus oleneb ______________________________________________ kiirusest.
4. Siruhüpe ja käärhüpe on ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 2.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kaugushüpe

Kaks põhilist kaugushüppetehnikat on siru- ja käärhüpe, mida eristatakse liigutuste
järgi, mida sportlane teeb õhulennul tasakaalu säilitades. Mõlema hüppe puhul on aga
otsustav kiire hoojooks ja tugev äratõuge. Mõlema tehnika kohustuslik osa on aga väljalend sammasendis. Kaugushüppe algõpetus piirdubki selle tehnikaga.
Väljakualadel (kaugus- ja kolmikhüppes, kuulitõukes, ketta- ja vasaraheites ning odaviskes) saavad lõppvõistlusele pääsenud sportlased algul teha 3 katset, et selgitada välja 8 paremat, kes saavad veel 3 katset. Katsete sooritamise järjekord lõppvõistlusel on
vastupidine esimese kolme katse tulemuse põhjal saadud paremusjärjestusele.

1. Kaugushüppe tulemust mõõdetakse
_________________________________________________________________________________
2. Hoojooksu teeb stabiilseks
_________________________________________________________________________________
3. Mitu paremat pääseb lõppvõistlusele kaugushüppes
_________________________________________________________________________________
4. Kaugushüppes antakse sportlasele __________ katset.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 3.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kuulitõuge

Kuulitõuge on kergejõustikuala, kus eesmärgiks on tõugata raske metallkuul nii kaugele
kui võimalik.
Kuuli kaal on meestel 7,257 kg, naistel 4 kg.
Igal alal on rida piiranguid, sisaldades kasutatava vahendi.
•
•
•
•

iseloomustust (mõõtmed, kaal ja aerodünaamilised omadused),
ruumilisi piiranguid ( heitering, hoojooksu pikkus odaviskes, heitesektorite piirid),
võistlusmäärustega dikteeritud tehnilisi nõudmisi, mis avaldavad
mõju liigutuste järgnevusele.

1. Heidetes peab heitevahend maanduma ____________________________________________________
2. Kuulitõukes sooritatakse katse tõukepaku _________________________________________________
3. Tõuge loetaks ebaõnnestunuks, kui võistleja väljub ringist ________________________ maandumist.
4. Kuulitõukes on kuuli raskus:
7.257 kg ___________________________________________
4 kg _______________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 3.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK
Ühenda joonega ala ja reegel.

ODAVISE

Sportlane võib latti riivata, kuid ei tohi seda maha ajada.

KETTAHEIDE

Võistleja peab pärast äratõuget maanduma tõukejalale.

KUULITÕUGE

Võistlus koosneb neljast jooksust ning kolmest hüppe- ja
heitealast.

VASARAHEIDE

Vahend antakse edasi vahetusalas.

TAKISTUSJOOKS

Katse loetakse sooritatuks, kui vahend jätab maandumisel
esiotsaga jälje.

TEATEJOOKS

Ringil on üks veega täidetud 3,66 m laiune kraav.

TÕKKEJOOKS

Heiteringi läbimõõt on 2,5 m.

KÕRGUSHÜPE

Rajal tuleb ületada 10 tõket.

KOLMIKHÜPE

Spordivahend koosneb kuulist ja terastraadist ning kaalub
7,257 kg.

KÜMNEVÕISTLUS

Spordivahend peab olema lõua lähedal ja seda ei tohi viia
kõrvale.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 4.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - odavise

Odavise nõuab sportlaselt mitmekülgsust. Et äravise toimub hoojooksult, peab viskaja
olema küllaltki tubli jooksja ja hüppaja. Head odaviskajad ületavad kaassportlasi oskuses ja võimes visata kive, väikesi palle jm. välkkiire käeliigutusega kaugele. Neil on nn.
kiire käsi, teiste sõnadega – hea viskevõime.
Noorukipõlves innukalt viskemänge harrastanud poistest ja tüdrukutest on paljud väljapaistvaiks odaviskajaiks saanud. Soomlased peavad oma kõrge odavisketaseme alusmüüriks noorte lemmikmängu pesapalli. Viskemängud arendavad „kiiret kätt“. Nad
õpetavad lihaseid plahvatuslikult viskesse rakendama.
Odaviske hoovõturada on 30–36,5 m pikk. Oda koosneb kolmest osast: esiosast, varrest
ja käepidemest. Esiosas on teravast ja tugevast metallist ots, vars on valmistatud üleni
metallist või muust sobivast materjalist ja käepideme asend on selline, et oda raskuskese asub selle all. Oda varre suurem läbimõõt on käepideme kohal.
Oda kaalub meestel 800 g ja selle pikkus on 260–270 cm pikk ning naistel vastavalt 600
g ja 220–230 cm.
Odavise loetakse määrustepäraseks juhul, kui esimesena maandub maapinnale oda terav ots.

1. Vali kergejõustikualadest heitealad:
100 m jooks
Kaugushüpe
Kuulitõuge
Kõrgushüpe
Kettaheide
200 m jooks
Odavise
Vasaraheide
2. Oda kaalub meestel ________________ ja naistel ________________ .
3. Kirjuta „kiire viskekäe“ 3 harjutust:
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 4.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - odavise

Vana-Kreekas oli odavise üks pentatloni aladest.
Visati metallotsaga puitoda, mis ei olnud arvatavasti pikem kui 2 m. Hoovõtu- ja visketehnika ei erinenud nüüdisaegsest. Oda keskkoha ümber keriti nahkrihm, mille otsas
olevast aasast pisteti läbi nimetis- ja keskmine sõrm. Kui vise lahti rullus, pani rihm
oda pöörlema ning seepärast lendas see ühtlaselt ja kaugemale. Visketulemuste kohta
andmeid ei ole.
Kui võistleb kuni 8 võistlejat, saab igaüks 6 katset. Kui võistlejaid on rohkem, viskab
iga sportlane oda 3 korda ja need 8, kes sooritasid pikemad visked, teevad veel 3 katset.
Katse loetakse õnnestunuks vaid juhul, kui kõigepeal puudutab maapinda oda teravik,
oleneb sellest, kas oda jääb masse kinni või mitte. Võistlejad diskvalifitseeritakse juhul,
kui neil võtab katse sooritamine aega rohkem kui 1 minut või nad lahkuvad viskealalt
enne odamaandumist.

1. Maapinda peab puudutama ___________________________, siis loetaks katse õnnestunuks.
2. Mis materjalist oli vanasti oda valmistanud?
_______________________________________________________________________________
3. Odavise sarnaneb ___________________________ viskega.
4. Odaviskaja diskvalifitseeritakse:
• ______________________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 5.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kõrgushüpe

Kõrgushüpe on üks populaarsemaid alasid kergejõustikus, pea
iga inimene on vähemalt
korra elus kõrgust hüpanud või meedia vahendusel mõnda tiitlivõistluste hüppevõistlust
silmanud.
Kõrgushüppe ajalugu ulatub juba kaugesse minevikku. See
ala oli populaarne paljude erinevate rahvaste seas, paljudes
erinevates hõimudes on juba sajandeid läbiviidud kõrgushüppe võistlusi. Nüüdisaegne kõrgushüpe sai alguse 18. sajandil
Saksamaal, samuti oli ala esindatud ka esimestel nüüdisaegsetel olümpiamängudel Ateenas 1896. aastal. Aastate vältel on
kõrgushüppajad kasutanud paljusid erinevaid lati ületamise
viise, juurde on tulnud üha uusi ja uusi tehnikaid. Kaks viimast tuntumat on rullhüpe ja ﬂopphüpe. Viimane neist tõrjus
pikamööda tänu oma lihtsusele eelneva välja. 1968. aastal
suutis Richard „Dick“ Fosbury Mexico olümpiamängudel viimati mainitud tehnikaga kuldmedali võita, sealt alates algaski
ﬂopphüppe võidukäik. Järgmistel olümpiamängudel suutis Jüri
Tarmak veel rullhüppega kuldmedali võita, kuid juba siis oli ta
üks vähestest rullhüppe viljelejatest

ﬂopp

käär

rull

__________________

HÜPE

1. Esimest korda nüüdiaegsetel olümpiamängudel oli kõrgushüpe kavas ____________________
_______________________________________________________________________________
2. Kes hüppas esimest korda ﬂopphüpet?
_______________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 5.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kõrgushüpe

Kõrgushüppe postid asuvad teineteisest 4-4,04 m kaugusel. Nende vahel on ümmargune
30 mm läbimööduga latt kaaluga mitte üle 2 kg. Latt peab olema täiesti sirge. Kui latt
on postide vahele hoidjatele asetatud, ei tohi see keskelt läbi vajuda üle 2 cm.
Kõrgust peab tõstma korraga vähemalt 2 cm. Mitmevõistluses tohib kogu võistluse ajal
latti tõsta 3 cm kaupa. Võistleja peab ära tõukama ühelt jalalt. Katset ei loeta, kui latt
kukub võistleja süül maha.
1. Joonista kõrgushüppe võistluspaik koos mõõtmetega.

2. Kaks võistlejat ületavad sama kõrguse. Kes võidab?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Katse loetakse õnnestunuks, kui ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 6.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kettaheide

Kettaheitevõistluse võidab sportlane, kes heidab ketta kõige kaugemale. Kettaheide, kui
vanim heiteala ammutas inspiratsiooni antiiksetelt sõdalastelt, kes enne jõe ületamist
heitsid kaalu vähendamiseks minema oma kilbid. Kettaheide oli osa antiikolümpiamängude viievõistlusest 708 aastal eKr. Homeros kirjeldab oma “Odüsseias” haaravalt,
kuidas Ulysses ketast heidab. Sajandite jooksul lülitasid nii keldid, saksid, šotlased kui
inglased ala oma traditsiooniliste võistluste kavva ning sportlased heitsid puust ketast
19. sajandi alguses ka mõnes Šveitsi kantonis. Esimesed olümpiamedalid meeste kettaheites võideti Ateena olümpiamängudel 1896. a ja naiste kettaheites 32 aastat hiljem
Amsterdami olümpiamängudel 1928.a . Nii meeste kui naiste kettaheide võeti kergejõustiku maailmameistrivõistluste kavva 1983. a.
Sportalstel on heite sooritamiseks aega 1 minut. Igal võistlejal on kolm katset ning pikima katse sooritajad saavad seejärjel veel kolm katset. Kui võistlustel osaleb kuni 8
võistlejat, sooritab iga sportlane 6 heidet. Võidab see, kes on sooritanud pikima heite ja
ei ole enne ketta maandumist ringist välja astunud.
1. Millest ammutas kettaheide inspiratsiooni?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Millal võideti esimesed olümpiamedalid?
meeste _________________________________________________________________________
naiste __________________________________________________________________________
3. Millal võib ketta ringist välja astuda?
_______________________________________________________________________________

nimi:

KEH KASV 6.2

kuupäev:

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - kettaheide

Ketta hoidmine. Käsi on pingutatud sirgelt kettale, mida hoitakse äärest kergelt laiali
aetud sõrmedega, kasutades pöialt tasakaalu hoidmiseks. Heite ajal hoiab pöörlemise
kiirus ketast käe all kinni.
1. Hooglemine. Hooglemise, rühtmilise liikumise ajal liigutab sportlane ketast taha ja
ette liikumisega, mis jäljendab järgenva pöörlemise kaart. Tema käed ja õlad on lõdvestunud.
2. Pöörlemine. Poolteise pöörde ajal akumuleerib sportlase keha võimalikult palju
energiat. Paremakäeline sportlane tõukab võimsalt ära vasaku jalaga, samal ajal kui
tema vasak käsi tegutseb vastukaaluna õlgade teljel. Jalad kerkivad korraks maast
lahti.
3. Hoog. Kuni viimase hetkeni on kere ja käed jalgade, säärte ja puusade liikumisest
tagapool. Selle lühikese, kuid kompleksse liikumise ajal jälgib sportlane tasakaalu
sälitamiseks kindlat tähist.
4. Ketta lennutamine. Kasutades paremat jalga hoovana, ajab sportlane kiiresti keha
sirgeks. Ketas heidetakse lendu plahvatusliku liigutusega ja käsivars tõmmatakse kiirelt tagasi.

1. Millest koosneb kettaheite tehnika?
1

1

1

1

KETTAHEIDE
2. Ketta raskus on naistel __________________________
meestel _________________________
3. Millal võib kettaringist väljuda?
__________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 7.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - vastupidavuse arendamine ja üldkehaline ettevalmistus.

Tervisele, töövõimele ja meeleolule on parim vastupidavustreening. Vastupidavus tähendab tervislikust küljest võimet sooritada võimalikult pikka aega dünaamilist lihastööd suure hulga lihastega.
Hommikune pulsisageduse mõõtmine ärgates on lihtne ja hea võimalus organismi seisundi hindamiseks. Normaalne pulsisagedus on umbes 70 lööki / min. Regulaarse ja
optimaalse vastupidavustreeningu abil on võimalik oma pulsisagedust viia näiteks tavapäraselt 75 löögilt / min alla 55 löögini / minutis. Mida madalam pulsisagedus, seda
parem töövõime. Süda töötab siis ökonoomsemalt, sama koormuse talumiseks peab
süda vähem pingutama.
Oluline on käsitsi mõõtmisel veel see, et pulssi tuleks koormusjärgselt määrata kiiresti,
sest südame löögisagedus langeb juba esimese kümne sekundi jooksul. Märksa täpsema pulsisageduse saab kahtlemata pulsikella (sporttestri) abil.

1. Vastupidavustreeninguga paraneb
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________________
2. Mõõda pulssi enne ja pärast pingutust.
enne _________________ lööki/minutis
pärast _________________ lööki/minutis
3. Pulsisagedus on alla 60 lööki/minutis.
hea
halb
4. Millega saab täpselt mõõta pulsisagedust?
__________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 7.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - vastupidavuse arendamine ja üldkehaline ettevalmistus.

Keskmaajooksjad peavad arendama nii üldist kui ka konkreetsele distantsile spetsiifilist
vastupidavust, täiustama energiavarustamise süsteemi.
Üldine vastupidavus on aeroobne vastupidavus, mis tähendab, et südame-veresoonkond
kindlustab täielikult tööks vajaliku hapniku peamiselt rasvadest saadava energia arvelt.
Igale distantsile spetsiifiline vastupidavus on kombinatsioon aeroobsest ja anaeroobsest
vastupidavusest, ning hingamis- ja südame-veresoonkond ei suuda kindlustada vajalikku hapnikku täies ulatuses. Mida pikem on distants, seda suurem on aeroobse vastupidavuse osakaal teiste vastupidavusliikide suhtes. Mida lühem distants, seda olulisem on
anaeroobne vastupidavus.
1. Millised on vastupidavuse liigid?

VASTUPIDAVUS

2. Koosta ringtreeningu kava 6 jõuharjutusest.
1.

___________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________

4.

___________________________________________________________________________

5.

___________________________________________________________________________

6.

___________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 8.1

TEEMA: KERGEJÕUSTIK - fartlek

Joosta on küll lihtne, kuid jooksma peab siiski tehniliselt õigesti. Tuleb jälgida õiget kehaasendit, jalgade ja käte tööd. Jalgade töö vahetub jooksul pidevalt, kui äratõuge on
lõppenud ja algab lennufaas, muutub äsjane tõukejalg hoojalaks ja vastupidi - mahaasetatud hoojalg muutub tõukejalaks. Jalg peaks maanduma enamasti nö. täistallale,
kogu raskus peaks olema jaotatud võrdselt kõigile varvastele, mitte üksi suurele varbale. Maapinda puudutab esmalt pöia eesmine osa, seejärel laskutakse kogu tallale. Tuleb
jälgida, et ei joostaks liiga pöia peal (varvastel) ega liigselt üle kanna. Joostes ainult
päkal ei saa säärelihased lõdvestuda ja tulemuseks võivad olla lihaste ülekoormus, lihasvalud. Joostes aga liigselt üle kanna, eriti veel põrutuskindla jalanõu puudumisel,
põrutatakse liigselt põlveliigeseid, puusaliigeseid, lülisammast, ka siseelundeid. Jala
mahapanek maandumisel toimub põlvest veidi kõverdatud jalaga, mis aitab pehmendada lööki jala kokkupuutel maapinnaga ja vähendab pidurdavat mõju maandumisel.
Liialt suur kõverdus põlveliigesest omakorda raskendaks uut äratõukeliigutust ja jooksutempo langeks. Sammupikkus peaks olema kindlasti stabiilne.
Vaade peaks jooksmisel olema suunatud ette, mitte maha ja mitte taevasse, nii suudame
hoida ülakeha õiges asendis. Jooksmisel peaks keha olema kergelt ette kallutatud, pea
on otseasendis ja suhteliselt paigal, lõug langetatud, näolihased pingevabad. Õlaliigesed peaksid olema pingevabad, nii on hea säilitada õiget kätetehnikat. Käed peaksid
liikuma otsesuunas ette ja taha ja olema küünarliigesest kõverdatud.

1. Mida tuleb jooksmisel jälgida?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Kirjelda
jalgade tööd
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
keha asendit
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
käte tööd
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 8.2

TEEMA: KERGEJÕUSTIK
Kergejõustikuvõistluste õiglaseks korraldamiseks on kehtestatud võistlusmäärused.
Täida lüngad.
1. Kõrgushüppes on võistlejal iga kõrguse ületamiseks ___________________ katset.
2. Kõrgushüppe äratõuge sooritatakse ___________________ jalalt.
3. Kaugushüppe tulemus mõõdetakse ___________________ kuni lähima ___________________
4. Kolmikhüppes sooritakse ___________________ hüppesammu. Olenevalt äratõukejalast kas
vasak, ___________________ ja ___________________ või parem, ___________________ ja
___________________ ning maandumine hüppekasti.
5. Heidetes peab heitevahend maanduma ___________________
6. Kuulitõukes sooritatakse katse tõukepaku ___________________
7. Tõuge loetaks ebaõnnestunuks, kui võistleja väljub ringist ___________________ maandumist.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 9.1

TEEMA: VÕRKPALL

Võrkpalli on maailmas mängitud juba üle 100 aasta.
Võrkpalli sünnimaa on Ameerika.
Võrkpallimängu mõtles 1895.a välja William Morgan, kolledži direktor
Massachusettsis, USA-s.
Dr.A.T.Halsted Springfieldi kolledžist andis mängule nime lendpall (volleyball).
Mängu eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolel ja takistada palli maandumist oma väljakupoolele. Võistkond võib
palli lüüa kolm korda, et saata pall vastase väljakupoolele.
Võrkpall kaalub 260-280 grammi ja ümbermõõt on 65-67 cm.
Võrkpall on mäng, mida mängivad kaks võistkonda võrguga kahte ossa jaotatud
mänguväljakul (9x18 m.)
Võrgu kõrgus meestel 2.43 m.ja naistel 2.24 m.
Väljak on joontega jagatud aladeks.
Ründeala mõõtmed 9X3m.ja asub 3m.kaugusel keskjoonest, otsajoon eraldab pallinguala väljakust.
Väljak on jaotatud mõtteliselt kuueks tsooniks, igal tsoonil on oma number. Tsoon 1-taga paremal, tsoon 2-ees paremal, tsoon 3-ees keskel, tsoon 4-ees vasakul, tsoon 5-taga
vasakul, tsoon 6-taga keskel. Väljakul on korraga 12 mängijat, mõlemal pool 6, kes
asuvad kindlates tsoonides.
Võistkond - Võistkonnal on õigus registreerida 12 mängijaga, üks on kaitsemängija,
nn. libero. Libero ülesanneteks on pallingu vastuvõtt ja kaitsemäng.
Mängu käik:
Mäng algab loosimisega.
Valida on:
• palling või vastuvõtt
• väljakupoolt
Palli paneb mängu tsooni 1 mängija.
Mängitakse 25 punktini, otsustav geim 15 punktini kahepunktise vahega.
Iga võistkond annab vastase võistkonnale punkti. Punkti saab see võistkond, kes viga ei
teinud.
Otsustava viienda geimi eel toimub uus loosimine.
Mängu käigus ei tohi mängija palli üle ühe korra järjest puudutada (välja arvatud sulustamine), teha kahekordset puudet ja hoida palli.
Pallinguks on aega 8 sekundit ja riivpalling (pall puudutab trossi) jääb mängu.
Eestis on ka oma olümpiavõitja ja maailmameister - Viljar Loor.

nimi:

KEH KASV 9.2

kuupäev:

TEEMA: VÕRKPALL

Võrkpalli on maailmas mängitud juba
üle 100 aasta.
Võrkpalli sünnimaa on Ameerika.
Võrkpallimängu mõtles 1895.a välja
William Morgan, kolledži direktor
Massachusettsis, USA-s.
Dr.A.T.Halsted Springfieldi kolledžist
andis mängule nime lendpall (volleyball).
Mängu eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt üle võrgu nii, et see
maanduks vastase väljakupoolel ja takistada palli maandumist oma väljakupoolele. Võistkond võib palli lüüa kolm
korda, et saata pall vastase väljakupoolele.

Mängu eesmärk?

Kui vana?

VÕRKPALL

Kes mõtles välja?

Kus sündis?

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 9.3

TEEMA: VÕRKPALL

Võrkpall on mäng, mida mängivad kaks võistkonda võrguga kahte ossa jaotatud
mänguväljakul (9x18 m.)
Võrgu kõrgus meestel 2.43 m.ja naistel 2.24 m.
Väljak on joontega jagatud aladeks.
Ründeala mõõtmed 9X3m.ja asub 3m.kaugusel keskjoonest, otsajoon eraldab pallinguala väljakust.
1. Joonista võrkpalliväljak ja selle jooned.

2. Kui kõrgel on naiste mängus võrk?
2.43
2.24
2.10
3. Seleta lahti võrkpallimäng.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 9.4

TEEMA: VÕRKPALL
1. Mitme punktini mängitakse tavaline geim ja otsustav geim?
______________________________________________________________________________________
2. Nimeta Eesti olümpiavõitja ja maailmameister võrkpallis.
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 10.1

TEEMA: VÕRKPALL

Võrkpalliväljak on joontega jagatud aladeks.
Ründeala mõõtmed 9X3 m.ja asub 3 m.kaugusel keskjoonest, otsajoon eraldab pallinguala väljakust.
Väljak on jaotatud mõtteliselt kuueks tsooniks, igal tsoonil on oma number. Tsoon 1-taga paremal, tsoon 2-ees paremal, tsoon 3-ees keskel, tsoon 4-ees vasakul, tsoon 5-taga
vasakul, tsoon 6-taga keskel. Väljakul on korraga 12 mängijat, mõlemal pool 6, kes
asuvad kindlates tsoonides.
Võistkond - Võistkonnal on õigus registreerida 12 mängijaga, üks on kaitsemängija,nn.
libero. Libero ülesanneteks on pallingu vastuvõtt ja kaitsemäng.

1. Joonista võrkpalliväljakule ründeala ja pallinguala.

2. Märgi väljakule tsoonide järgi mängijad.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 10.2

TEEMA: VÕRKPALL
1. Mitu mängijat on võistkonnas ja mitu mängijat on korraga väljakul?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Kes on libero ja mis on tema ülesanne mängus?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV

11.1

TEEMA: VÕRKPALL

Mängu käik:
Mäng algab loosimisega.
Valida on:
• palling või vastuvõtt
• väljakupoolt
Palli paneb mängu tsooni 1 mängija.
Mängitakse 25 punktini, otsustav geim 15 punktini kahepunktise vahega.
Iga võistkond annab vastase võistkonnale punkti. Punkti saab see võistkond, kes viga ei
teinud.
Otsustava viienda geimi eel toimub uus loosimine.
Mängu käigus ei tohi mängija palli üle ühe korra järjest puudutada (välja arvatud sulustamine), teha kahekordset puudet ja hoida palli.
1. Mäng algab ________________________________ selle sooritab ______________________________
2. Mis on palling?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Mitu korda tohib mängija järjest palli puudutada?
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV

11.2

TEEMA: VÕRKPALL
1. Kuidas loetakse punkte võrkpallimängus?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Kas pallingul võib pall võrku riivata?
jah
ei
3. Mitme punktini mängitakse geim?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV

12.1

TEEMA: VÕRKPALL

Ründelöök on võrkpallimängu atraktiivsem, efektsem ja kindlasti kõige raskem element.
Ründelöök on palli löömine hüppelt ühe käega võrgust kõrgemal vastaspoolele.
Ifaas-hoojooks.
Ifaas-üleshüpe.
III faas-löök.
IV faas-maandumine.
Löök maandab stressi niiründajal kui kogu võistkonnal.
1. Iseloomusta ründelööki.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Mitmest faasist koosneb ründelöök?
______________________________________________________________________________________
3. Nimeta eestlasest olümpiavõitja ja maailmameister.
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV

12.2

TEEMA: VÕRKPALL: protokolli täitmine

1 geim

A ………………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B……………………….. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 geim

A ………………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B……………………….. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3 geim

A ………………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B……………………….. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 geim

A ………………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B……………………….. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…………………………. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

5 geim

PROTOKOLL

A ………………………. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B……………………….. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MÄNGU VÕITIS ………………………………TULEMUSEGA …………………………………

Kapten A …………………… Kapten B …………………….. Kohtunik …………………………..

VÕISTKOND A
1 _______________________________
2 _______________________________
3 _______________________________
4 _______________________________
5 _______________________________
6 _______________________________
7 _______________________________
8 _______________________________
9 _______________________________
10 _______________________________
11 _______________________________
12 _______________________________

VÕISTKOND B
1 _______________________________
2 _______________________________
3 _______________________________
4 _______________________________
5 _______________________________
6 _______________________________
7 _______________________________
8 _______________________________
9 _______________________________
10 _______________________________
11 _______________________________
12 _______________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 13.1

TEEMA: KORVPALL

Korvpall jõudis Eestisse 1919. a. Ameerikast. Mänguväljakul on korraga 5 mängijat. Võidab võistkond, kes
mänguaja lõpuks on rohkem punkte visanud. Vajadusel
antakse lisaaeg.

Millist maad peetakse korvpalli
sünnimaaks?
Kui palju on korvpallivõistkonnas
liikmeid väljakul?

Kes on sinu kooli parim
korvpallur?

KORVPALL

Kuidas selgitatakse välja võitja?

Kes on korvpallis eestlastest
olümpiamedali omanikud.

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 13.2

TEEMA: KORVPALL

Korvpalluri põhiasend-jalad õlgade laiuselt paralleelselt või üks jalg pisut ees. Keharaskus võrdselt mõlemal jalal, põlved poolkõverdatud, keha otse, käed küünarnukkidest
kõverdatud.

1. Kirjelda korvpalluri kehaasendit.
jalad _________________________________________________________________________________
keharaskus ____________________________________________________________________________
põlved ________________________________________________________________________________
keha __________________________________________________________________________________
käed __________________________________________________________________________________
2. Mitut erinevat sööduliiki kasutatakse korvpallis?
______________________________________________________________________________________
3. Nimeta oma kooli parim korvpallur.
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 14.1

TEEMA: KORVPALL

Korvpalliväljak peab olema tasane ja kõva kattega. Täismõõtmeline korvpalliväljak on
ristküliku kujuline ja ta on 28m. pikk ja 15m. lai. Korvpalliväljaku keskel asub keskring.

1. Korvpalliplatsi mõõtmed on.
______________________________________________________________________________________
2. Võistkonna suurus on:
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 14.2

TEEMA: KORVPALL

Hüppepall on palli mängupaneku viis, kus kohtunik viskab palli üles kahe vastasmängija vahel. Hüppepalli ajal peavad kaks mängijat seisma kumbki oma korvile lähemas
ringipooles.

1. Kuidas algab mäng?
______________________________________________________________________________________
2. Mitu punkti annab korvpallis?
• tavaline vise;
• vabavise;
• kaugvise.
3. Nimeta oma klassi parim korvpallur.
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 14.3

TEEMA: KORVPALL

Korvpallis koosneb mäng neljast kümneminutilisest perioodist. Kui mängija viskab
kogemata palli oma korvi, siis korv loeb ja saavutatud (2) punkti tuleb kanda vastase
väljakul oleva kapteni arvele. Kui antakse loobumiskaotus, siis tuleb vastasvõistkonnale
anda mängu eest võit tulemusega kakskümmend - null.

1. Mitmest perioodist koosneb korvpallimäng ja kui pikk on üks periood?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Mis juhtub kui mängija viskab palli oma korvi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Milline on mängu seis, kui antakse loobumiskaotus?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 15.1

TEEMA: KORVPALL

Mängija, kes on saanud viienda vea või on diskvalifitseeritud, peab saama viivituseta
vahetatud. Diskvalifitseeriva vea saab kui vahetusmängija, treener, teine treener käitub
skandaalselt, ebasportlikult. Mängija diskvalifitseeritakse kui ta on saanud kaks ebasportlikku viga. Tehniline ja sihilik viga on ebasportlikest võtetest või käitumisest tulenev viga.

1. Mis juhtub kui mängija saab 5-nda vea?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Mis on diskvalifitseeriv viga?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Mis on tehniline viga ja sihilik viga?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Mis on 3-e sekundi reegel?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

nimi:

kuupäev:

KEH KASV 15.2

TEEMA: KORVPALL

Korvpallis koosneb mäng neljast kümneminutilisest perioodist. Kui mängija viskab
kogemata palli oma korvi, siis korv loeb ja saavutatud (2) punkti tuleb kanda vastase
väljakul oleva kapteni arvele. Kui antakse loobumiskaotus, siis tuleb vastasvõistkonnale
anda mängu eest võit tulemusega kakskümmend - null.

1. Mitmest perioodist koosneb korvpallimäng ja kui pikk on üks periood?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Mis juhtub kui mängija viskab palli oma korvi?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Milline on mängu seis, kui antakse loobumiskaotus?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

