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I  Sissejuhatus 

 
Ak.sõudmise osakonna  õppekava on koostatud spordikoolide tööd reglementeerivate 

normatiivdokumentide alusel. 

 

Spordikool on püstitanud osakonna ette järgmised põhiülesanded: 

 

1. Valmistada ette vajalike tahteliste ja kehaliste võimetega noori jõudmaks valitud 

spordialal oma parima tulemuseni noorsoo ja täiskasvanute võistlusklassides ning 

täiendada linna ja vabariigi koondvõistkondi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning 

olümpiamängudel; 

 

2. Luua lastele ja noortele täiendavad võimalused liikumisvaeguse vähendamiseks ja 

kehaliste harjutustega tegelemiseks; 

 

3. Sisustada laste ja noorte vaba aega kasuliku tegevusega ja juurutada nende 

igapäevaellu sportlikke harjumusi; 

 

4. Anda õpilastele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi iseseisvaks treenimiseks 

ning nende tervisespordiharrastuse jätkamiseks pärast tegevspordist loobumist; 

 

5. Valmistada ette spordiala instruktoreid ja -kohtunikke. 

 

 

 

 

II ÕPPE-TREENINGTÖÖ KORRALDAMINE 
 

1.  Osakonna treener-õpetajad vastutavad õpperühmade komplekteerimise ning 

õppe-, treening- ja kasvatustöö kvaliteetse läbiviimise eest vastavalt põhikirjale, 

käesolevale õppekavale ning sisekorra eeskirjadele. 

 

2. Osakondade juurde võib moodustada lastevanemate nõukogusi abistamaks 

spordikooli õppe-,treening- ja kasvatustöö läbiviimisel ettetulevate probleemide 

lahendamisel. Lastevanemate nõukogud töötavad põhimääruse alusel. 

 

3. Osakonna õppe-treeningrühmad komplekteeritakse igal õppeaastal üldjuhul 

septembri kuu jooksul; rühmadesse võetakse kehaliselt terveid soovitavalt mitte 

alla 10 aasta vanuseid, selleks soovi avaldanud lapsi ja noori.  

 

4. Õpilaste vanuse, sportliku ettevalmistuse taseme ja sportlaste perspektiivse 

ettevalmistusprotsessi seaduspärasuste alusel põhineb õppe- ja kasvatuskorraldus 

plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikuses spordimeisterlikkuse 

astmes: 

 

 
 

 



 

 

 

6. Õpilased viiakse ühest  astmest teise arvestades: 

- harjutamise staaži; 

- üldkehalist arengut; 

- sportlikke eeldusi ja tulemusi; 

- arenguvõimet. 

 

Spordimeister- 

likkuse aste 

kestvus Põhilised treeningu 

suunad 

Grupid ja 

õppeaastad 

Soovitav 

vanus 

 

 

Ettevalmistus 

 

 

1-2 

aastat  

1. Tervise üldine karastamine 

ja tugevdamine 

2. Mitmekülgne füüsiline 

arendamine 

3. Huvi äratamine spordi ja 

sportimise vastu 

4. Iseloomu omaduste 

kasvatamine sportimise 

abil. 

5. Spordiala lõplik valik, 

millega tulevikus 

soovitakse põhjalikumalt 

tegeleda. 

 

AE-1 

AE-2 

 

(AE-3 

 AE-4) 

 

 

10-13 

 

Spetsialiseeru-

mise algus 

 

Süvendatud 

treeningud  

valitud  spordi-

alal 

 

 

3-5 

aastat 

1. Igakülgne füüsiline ja 

funktsionaalne 

ettevalmistus. 

2. Valitud spordialal 

põhitehnika aluste 

omandamine 

3. Spetsiifiliste füüsiliste 

omaduste arendamine 

4. Funktsionaalse ja füüsilise 

ettevalmistuse 

suurendamine 

5. Võistluskogemuste 

omandamine 

 

 

ÕT-1 

ÕT-2 

ÕT-3 

 

(ÕT-4 

 ÕT-5) 

 

 

13-18 

 

Sportlik 

täiustumine 

 

Meisterlikkuse 

grupid 

 

 

3-5 

1. Valitud spordiala tehnika 

meisterlik omandamine 

2. Spetsiifiliste füüsiliste 

omaduste arendamine 

3. Suurtel koormustel 

treenimine jõudmaks 

resultaatideni, mis 

iseloomustavad esimesi 

suuremaid võite. 

4. Omandatu kinnistumine 

5. Suurtel koormustel 

harjutamine saavutamaks 

kõrgeid sportlikke 

resultaate. 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

17-21 



7. Õppetreeningtööd viiakse läbi aastaringselt vastavalt spordikooli põhikirjale ja 

käesolevale õppekavale; koolivaheaegadel korraldatakse õppe-treeningtööd 

tervistav sportlikes laagrites ja individuaalplaani alusel. 

 

8. Teoreetilised õppeained omandatakse ettenähtud eraldi tundides  või praktilistes 

tundides vestlustena, loengutena ja selgitustena. 

 

9. Praktilised õppeained omandatakse õppe-treeningtundides grupi- või individuaal- 

treeninguna. 
 

 

10. Õppe-treeningtöö toimub haridusstandardit taotleva õppeasutuse tööst või 

palgatööst vabal ajal; õppe-treeningtöö reziimid  on sõltuvuses põhitegevuse 

(kool, töö) reziimist ja koormusest; eksamisessioonide või pingelise tööperioodi 

eel ja ajal on lubatud vähendada õpilase treeningkoormust minimumini; tegemata 

töö või saamata jäänud koormused tehakse järgi koolivaheaegadel 

treeninglaagrites või individuaalplaani alusel. 

 

11. Treeningprotsessis omandavad õpilased spordiinstruktori ning –kohtuniku 

teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud iseseisvaks õppe-treeningtööks ja 

tegutsemiseks aktivistina; ettevalmistus toimub kogu õppeaasta vältel selleks 

ettenähtud kursustel ja võistlustel. 

 

12. Spordiinstruktori ja –kohtuniku kvalifikatsiooni omistab õpilasele Eesti Sõudeliit. 

 

13. Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilased, kes on vähemalt 18 aastased ja on 

läbinud õppe-treeningastmed ning sooritanud lõpetamisnormatiivid vastavalt 

õppekavale. 

Lõpetajale antakse spordikooli lõputunnistus koos hinnanguga sportliku 

ettevalmistuse kohta ja vabatahtliku spordiinstruktori kutse ning vastav 

spordikohtuniku kategooria. Lõpetamise kinnitab spordikooli nõukogu ja 

vormistatakse käskkirjaga. 

 

14. Sõudeosakonna arstlikku kontrolli teostatakse vähemalt üks kord aastas. 

 

 

 

III PLANEERIMINE  JA  ARVESTUS 
 

1. Rühma õppe-treeningtöö planeeritakse vastavalt käesolevale õppekavale; õpilaste 

õppetreeningtöö õigeks organiseerimiseks, parimate sportlike tulemuste 

saavutamiseks ning tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks, põhineb kogu 

õppeprotsess treeningute, võistluste ja puhkuse optimaalsele vaheldumisele, 

treeningmahtude ja –intensiivsuse varieerumise ning järk-järgulise 

suurendamisega. 

 

2. Teoreetilise ja praktilise õppematerjali loetelu ja mahud ettevalmistuse astmete 

ning õppeaastate lõikes vt. Tabeli 1,  sõudmise osakond. 

                                                   



3. Algettevalmistus astme Õppe-treeningprotsess planeeritakse spordiala tehnika ja 

taktika alusteadmiste omandamise ning mitmekülgse kehalise arendamise 

eesmärgil; õppetreeningtöö toimub rühmaplaanide alusel. 

 

4. Õppe-treening ja meisterlikkuse astmete treeningprotsess planeeritakse eranditult 

rühma ja individuaalplaanide alusel; Õppe-treeningprotsess jaguneb iseseisvate 

eesmärkidega, ülesannetega ja vahenditega ettevalmistavaks-, võistlus- ja 

üleminekuperioodiks: 

 

 

Ettevalmistav periood  - kestusega 3-4,5 kuud 

Ü l e s a n d e d: õpilase tervise tugevdamine; organismi üldine ettevalmistamine 

võistlusperioodi intensiivsete koormuste ; ülemineku, lõpu- ja kontrolltestide 

ettevalmistamine ja sooritamine; tahteliste omaduste arendamine; tehnika ja taktika 

õppimine, täiustamine või uuendamine. 

 

 

V a h e n d i d: riviharjutused; võimlemise vabaharjutused; paarisharjutused 

partneriga; harjutused vahenditega (topispallid, hüpitsad, võimlemiskepid, käsikud, 

tõstepommid, tõstekang); harjutused riistadel ( võimlemiskang, -pink,varbsein, 

ronimisköis); teised spordialad (sportmängud, kergejõustik, maastikujooks, 

suusatamine, ujumine, uisutamine, hoki jt.alad) erialased harjutused,  harjutused 

sõudepukil ja trenazööridel. Õppe- ja õppe-treeningvõistlused. 

                                                
 

Võistlusperiood – kestusega  6- 7 kuud  

Põhivõistluste hulgast olenevalt jaguneb võistlusperiood üheks või kaheks  

treeningtsükliks; üks tsükkel jaguneb etappideks järgmiselt: võistluseelne etapp(eel- ja 

põhiettevalmistus), võistlusetapp ja võistlusjärgne etapp. 

 

P õ h i ü l e s a n n e : sportliku vormi saavutamine planeeritud põhivõistluseks. 

 

Ü l e s a n d e d: tervise tugevdamine; kehaliste ja tahteliste võimete edasiarendamine 

kõrgendatud intensiivsuse tingimustes;  kontrolltestide sooritamine tehnika ja taktika 

täiustamine võistlusolukorrale lähedastes või võistlustingimustes; ettevalmistus 

võistlusteks ja võistlemine; spordiinstruktori ja –kohtuniku praktiliste oskuste 

omandamine.  

 

V a h e n d i d :  tunduvalt suurema intensiivsusega ja väiksema mahuga harjutused 

võrreldes ettevalmistava perioodiga. 

 

Üleminekuperiood – kestvusega 1-2 kuud 

 

Ü l e s a n d e d: alandada intensiivse treeninguga ja võistlemisega tekkinud 

psühholoogilist pinget; säilitada üld- ja erialaettevalmistuse taset; taastada organismi 

ning kõrvaldada vigastused ja muud tervise häired. 

 

V a h e n d i d: aktiivne puhkus üldkehalise ettevalmistuse vahendeid  kasutades 

(ujumine, sportmängud,  maastikujooks, matkamine) ja spetsiaalkehalise   



ettevalmistuse vahendid ( tehnika harjutused trenazööridel); treening statsionaarsetes 

tingimustes, tervistav-sportlikes laagrites või iseseisvalt individuaalplaani alusel 

Õpilastele, kes lähevad koolivaheajale antakse ülesanded koduseks harjutamiseks 
 

 

.  Planeerimise  dokumendid 

 

1. Õpperühma kohta: -aastaplaan 

                                     -kuuplaan 

                                      -tunniplaan 

 

2. Sportlase kohta: - perspektiivplaan(kahe või nelja aasta kohta) 

- aastaplaan 

- kuuplaan 

- tunniplaan 

 

Arvestuse  dokumendid: 

1. Treeningrühma päevik(vormikohane) 

2. Sportlase treeningpäevik (vormikohane või vaba) 

 

 

ORGANISATSIOONILIS-METOODILISED JUHISED 

 

1. Valiku põhimõtted 

Õpilaste valik teostatakse kolmes etapis: 

I etapp – kestab kuni 3 kuud 

Ü l e s a n d e d : õpperühmade komplekteerimine eeskätt 10-13 aastaste laste hulgast  

Eelistatakse algajaid , kellel ilmneb: 

- soov treenida ja võistelda 

- võidutahe 

- eelsoodumus koordinatsiooni nõudvate harjutuste või liigutuste omandamiseks; 

- teatud  sünnipäraste psühholoogiliste ja kehaliste võimete olemasolu. 

 

II etapp – kestab kuni 4 aastat 

Ü l e s a n d e d : sportlikult võimekate noorte väljaselgitamine üldjuhul 13-18 

aastaste noorte hulgast 

Võimekust hinnatakse: 

- kõik eelmises etapis kirjeldatud omadused; 

- tehnika ja taktika omandamise kiirus; 

- üldise ja erialase ettevalmistuse ning kehalise arengu vastavus etapi nõuetele ja 

selle dünaamika; 

- sportlik tulemus ja selle dünaamika 

- võistluste tulemused ja selle dünaamika. 

III etapp – kestab 3-5 aastat 

Ü l e s a n d e d : suurtulemuseks võimekate noorte väljaselgitamine 16-21 aastaste 

noorte hulgast. 

Võimekust hinnatakse: 

-     tahteliste (eesmärgikindlus, võidutahe, töötahe j.t.) omasuste olemasolu; 

- üldise ja erialase kehalise arengu vastavus rahvusvahelisele tasemele ning selle 

dünaamika; 



- senine sportlik tulemus ja selle arengudünaamika. 

 

 

2. Tippvõistlused vanuseklasside lõikes: 

 

10- 13 aastased – õppe- ja treeningvõistlused 

13- 16 aastased – vabariigi meistri- ja karikavõistlused ; 

16- 18 aastased – vabariigi meistri-, karika –, MK-, EM- ja MM-võistlused 

19- 21 aastased – vabariigi meistri-,karika-, MK –,EM- ja MM võistlused 

20 a . ja vanemad – vabariigi meistri-, karikavõistlused, MK,EM,MM ja OM –

võistlused. 

3..Igale põhivõistlusele peab eelnema aastaringne süstemaatiline ettevalmistus 

4. Õppe-treeningtöö aluseks on treeningtund, mis koosneb 4 osast:  

      - sissejuhatav osa      - kestvusega  5-10 min. 

      - ettevalmistav osa     - kestvusega 20-35 min. 

      - põhiosa                    - kestvusega 40- 145 min. 

      - lõpetav osa               - kestvusega 5 –10 min. 

5. Õpilaste üleviimine madalamast treeningrühmast kõrgemasse toimub 

eksperthinnangute, võistluste, üleminekukatsete tulemuste põhjal. 

 

 

 
 

 

Ettevalmistus 

etapp 

Õpilaste 

vanus 

Õpilaste 

min.arv 

õppe -

grupis 

Õppe-

reziim 

(tundi/ 

nädalas) 

Sportliku  

ettevalmistuse 

nõuded (õppeaasta  

algul) 

 

Märkusi 

Algettevalmi

stus 

AE-1 

AE-2 

 

12-16 8-12 8 

(6-10) 

ujumisoskus Õppereziim 

sõltub 

treening- 

perioodist 

Õppe-

treening 

ÕT-1 

ÕT-2 

ÕT-3 

ÕT-4 

13-18 8-10 16 

(10-16) 

1 aasta õpinguid 

AEs+eksam+ 

osavõtt vähemalt 3 

võistlusest 

Õppereziim 

sõltub 

treening-

perioodist ja 

treenimise 

staazist 

Meisterlikku-

se aste  

ST-1 

ST-2 

KM-1 

KM-2 

16-21 4-6 26-28 Eesti MV-l esimese 

25% hulgas 

osavõtnuist, ESLi 

treenerite nõukogu 

otsus 

“ 


