
MAIDLA HUVIKOOLI TAEKWONDO ÕPPEKAVA 

“Tervislik elu läbi Taekwondo” 

 

Tulenevalt Erakooliseadusest ja Huvikooli seadusest on õppekava Maidla Huvikooli  

taekwondo õppe alusdokument, mis määrab kindlaks:   

 õppe eesmärgid ja õppeaja kestvuse;   

 õpingute alustamise tingimused;   

 õppeainete loendi ja mahu ainetundides ja aastates;   

 ainekavad; 

 õppeainete valiku võimalused ja tingimused; 

 etappide lõpetamise nõuded. 

 

Õppekavas teeb muudatusi ja kinnitab direktor õpetajate ettepanekul. 

 

1. EESMÄRK: 

 Korea kultuuritraditsioonidega ja spordiga tutvumine.  

 Füüsilise jõudluse ja loovuse arendamine.  

 Võitluskunstidega tutvumine. 

 Võistlusteks valmistumine 

 Noorte vabaaja sisustamine  

 Võistlemisvõimaluste loomine ja pakkumine;   

 Sportimisharjumuste ja eluterve ellusuhtumise kujundamine;  

 Tahtejõuliste, julgete, sihikindlate, tervislikest eluviisidest lugupidavate õppursportlaste  

ettevalmistamine;  

 Noortesporti toetavate inimeste kasvatamine; 

 Suunata lapsi tervislike eluviiside omandamise juurde. 

 

2. KESTUS:  

Algõpe 1-2 õppeaastat, baasõpe 5 õppeaastat. 

Treeningud toimuvad septembrist juunini, 35 nädalat aastas. 

Lisaks toimuvad suvelaagrid kokkuleppel lapsevanematega. 



 

Treeningute toimumiskohad: 

Maidla Kool, Mõisa 1, Lüganuse vald. 

Väljasõidutreeningud Kunda Ühisgümnaasiumis, Kunda Spordikeskuses 

 

Treeningute aeg: 

Kolmapäeviti 14.30-16.00 

Ühes õppeaastas on 70 ainetundi  

 

Õpilased: Treeninggrupis keskmiselt 15 inimest (3. – 55. aastased) 

 

3. ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: 

Taekwondo treenerid: 

Marko Levtšenko EKR 4 

Viktoria Šutova EKR 3 

 

Alustamise tingimused: 

1. Õpe on suunatud lastele ja noortele alates kolmandast eluaastast, kelle emakeeleks on eesti, 

vene või inglise keel. 

2. Alaealistel vajalik õppima asumiseks lapsevanema kirjalik nõusolek. 

3. Täisealine arvatakse nimekirja isikliku avalduse alusel (kirjalik, suuline). 

4. Õppe alustamisel esitada treenerile isikukood õpilase EHISesse kandmiseks. 

 

Sõltuvalt õpilaste arvust luuakse erinevad treeninggrupid. 

Sõltuvalt vanusest ja tasemest saab valida treeninggrupi.  

Vanuse ületamisel viiakse üle järgmisesse vanusegruppi. 

  

4. ÕPPEAINETE VALIKU VÕIMALUSED JA TINGIMUSED  

Maidla Huvikooli taekwondo õppes on õpilasel võimalik õppida järgmisi aineid: 

1. Taekwon-do ITF 

2. Taekwondo WTF 



3. Extreme Martial Arts 

4. Mitmesugused võitluskunstid 

 

Antud õppeained sisaldavad teooriat ja praktilist õpet.  

 

 

5. OSAVÕTT VÕISTLUSELT, LAAGRITEST; VÖÖEKSAMID: 

 

September: Kutsetunnistuse eksam 

Oktoober: Läti rahvusvahelised võistlused, WTF 

November: Rakvere Cup, WTF 

Detsember: Kutsetunnistuse eksam 

Jaanuar: Lääne-Virumaa Taekwondo League (Rakvere) 

Veebruar: Eesti Lahtised Võitlusspordi Mängud, Tallinn 

Märts: Tallinna Meistrivõistlused WTF 

Aprill: Lääne-Virumaa Taekwondo League (Kunda) 

 

6. ÕPPEKAVA: 

 Ühe treeningu pikkuseks 90 minutit.  

 Treeningu hulka kuuluvad soojendus, põhitreening, venitus ja  lõdvestusharjutused.  

 Põhitreening on vahelduv (peamised jalalöögid, üldfüüsiline ettevalmistus, jalalöögid 

kombineeritult käelöökidega, venitus, sparring, komplekstreening). 

 Treeningu eesmärgiks on Taekwondo  tehnika ja taktika omandamise ja täiustamise.  

 Treening tagab mitmekülgse kehalise ettevalmistuse. 

 Ülesanded ja harjutused on ülesseatud arvestades spordiala spetsiifikat, õpilaste vanust ja 

nende võimeid. 

 Oluline on kiiruse, vastupidavuse, jõu, osavuse, painduvuse arendamine. 

 Oluline on parandada sportlikku arengut, pakkuda ja tutvustada huvilistele erinevaid 

sportimisvõimalusi ja alasid.  

 Treener arvestab õpilase ealisi ja individuaalseid iseärasusi.  

 Õppimise käigus analüüsib ja hindab õpetaja koos õpilasega pidevalt õpitavat ja kavandab 



edu saavutamiseks uusi eesmärke. 

 

PÕHITASEMED 

• Valge vöö – algajatele, sümboliseerib puhast lehte ehk õpilase kogemuste puudumist. 

• Kollane vöö – sümboliseerib maad, milles õppija juured ehk oskused alles hakkavad kasvama. 

• Roheline vöö – sümboliseerib taime, kes kasvab maa seest: õpilase oskused hakkavad arenema. 

• Sinine vöö – sümboliseerib taime, kes on hakanud taeva poole juba pikemaks kasvama ehk 

õpilase oskused on veelgi arenenud. 

• Punane vöö – sümboliseerib ohumärki ehk õpilane on juba väga kogenud. 

• Must vöö – sümboliseerib küpsust ehk õpilane on omandanud suurepärase taseme. 

 

 Treeningprogramm valge vöö 10 gyp 

I Poomsae Taegeuk Il-Jang kompleksharjutuse ettevalmistus ja tutvustamine 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I kompleksharjutuse sisse (seisundid, blokid, 

löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Algne füüsiline ettevalmistus 

 

 Treeningprogramm valge vöö kollase triibuga 9 gyp 

I Poomsae Taegeuk Il-Jang (Kompleksharjutus) 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I kompleksharjutuse sisse (seisundid, blokid, 

löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Algne füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) ettevalmistus 

 

 Treeningprogramm kollane vöö 8 gyp 

I Poomsae Taegeuk Il-Jang (Kompleksharjutus) 

II Poomsae Taegeuk Ee-Jang (Kompleksharjutus) 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, IIja III kompleksharjutuse sisse (seisundid, 

blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) ettevalmistus 

 

 Treeningprogramm kollane vöö rohelise triibuga 7 gyp 

I Poomsae Taegeuk Il-Jang (Kompleksharjutus) 

II Poomsae Taegeuk Ee-Jang (Kompleksharjutus) 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, IIja III kompleksharjutuse sisse (seisundid, 

blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 



Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) ettevalmistus 

 

 Treeningprogramm roheline vöö 6 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II ja III kompleksharjutuse sisse (seisundid, 

blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused). 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence - enesekaitse 

 

 Treeningprogramm roheline vöö sinise triibuga 5 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III ja IV kompleksharjutuse sisse (seisundid, 

blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence - enesekaitse 

 

 Treeningprogramm sinine vöö 4 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

V Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III, IV ja V kompleksharjutuse sisse 

(seisundid, blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence – enesekaitse 

Aero kicks – kõrged- ja ekstreemlöögid 

 



 Treeningprogramm sinine vöö punase triibuga 3 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

V Poomsae 

VI Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III, IV, V ja VI kompleksharjutuse sisse 

(seisundid, blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence – enesekaitse 

Aero kicks – kõrged- ja ekstreemlöögid 

 

 Treeningprogramm punane vöö 2 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

V Poomsae 

VI Poomsae 

VII Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III, IV, V, VI ja VII kompleksharjutuse sisse 

(seisundid, blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence – enesekaitse 

Aero kicks – kõrged- ja ekstreemlöögid 

 

 Treeningprogramm punane vöö musta triibuga 1 gyp 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

V Poomsae 

VI Poomsae 

VII Poomsae 

VIII Poomsae 



Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III, IV, V, VI, VI ja VII kompleksharjutuse 

sisse (seisundid, blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence – enesekaitse 

Aero kicks – kõrged- ja ekstreemlöögid 

 

 Treeningprogramm must vöö 1 dan 

I Poomsae 

II Poomsae 

III Poomsae 

IV Poomsae 

V Poomsae 

VI Poomsae 

VII Poomsae 

VIII Poomsae 

Koryo Poomsae 

Tehnikast ja teooriast kõik, mis kuulub I, II,III, IV, V, VI, VI, VII ja Koryo 

Kompleksharjutuse sisse (seisundid, blokid, löögid jalgade ja kätega, nimetused) 

Füüsiline ettevalmistus 

Sparringu (kyourogi) treening 

Kyukpa – esemete tehniline purustamine 

Self-Defence – enesekaitse 

Aero kicks – kõrged- ja ekstreemlöögid 

 

 

ETAPPIDE LÕPETAMISE NÕUDED 

Treeningetapi lõpetab vööeksam, mille läbimisel omistatakse õpilasele järgmise astme vöö. 

 

 

Õppekava koostaja ja treeningute läbiviija SPORDIKLUBI TEAM YONG 

 

Taekwondo treenerid 

Marko Levtšenko EKR 4 

Viktoria Šutova EKR 3 


