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AUTORIST
Anniina Paavilainen on 29- aastane helsinglanna, kes
on õppinud Soomes rahvusvahelise õppeprogrammi
järgi spordiinstruktoriks pallimängude treeningu
erialal. Praktika sooritas Paavilainen Rahvusvahelises Saalihoki Liidus, kus töötas välja saalihoki
treeningmaterjali.
Paavilainen on olnud saalihoki alal aktiivne juba
aastast 1993, kui ta alustas mängijana Helsingi SSV-s.
Hiljem ta on töötanud treenerina ja mänginud samas
klubis. Pärast füsioteraapiakursuste lõpetamist
2001. aastal, on Paavilainen töötanud Soome naiste
saalihokikoondise füsioterapeudina.
Antud materjalid, individuaalne tehnika ja taktika
ning võistkondlik taktika, on loodud Soome ja Rootsi
alaliitude treeningmaterjale läbi töötades. Lisaks on
konsulteeritud mitmete tipptreeneritega nii Soomest
kui mujalt, eesmärgiga koostada võimalikult kaasaegne
nägemus saalihokist ja saalihokimängus kasutatavatest
taktikatest. Harjutustes on üritatud luua mänguolukordadele vastavat keskkonda, kus põhirõhk on individuaalse
taktika ja taiplikkuse arendamisel. Teine põhieesmärk on harjutuste põhjalik skanneerimine treenerile, et treener
oskaks esile tuua harjutuse põhiaspektid mängijatele, kusjuures eesmärgiline põhimõte harjutustes säiliks.
Võistkondliku taktika ja mängu arengu suhtes on oluline, et ka analoogia harjutuste ja mängude vahel säiliks. See
nõuab treenerilt meisterlikkust planeerida harjutusi neid põhitõdesid järgides ja mängijaid motiveerides.
Saalihoki on spordialana jätkuvas arengujärgus ja loodetavasti see materjal soodustab ala edasiarengut treeningu
arendamise kaudu.

JARI-PETRI ANTTILA TERVITUSED RAAMATU LUGEJALE
Lugupeet ud t reener ja sa alihoki ha rra st a ja
Kui suvel 2007 Eesti Saalihoki Liidu peasekretär Tõnis
Teesalu palus mul kirjutada EOK raamatute seeriasse
saalihoki treeningu algõpiku, pidasin ülesannet
väljakutsuvaks, kuid võimalikuks. On ju igaühel, kes
treenerina kaua praktiseerinud, hulganisti töödeldavat
harjutusvara kas või terve raamatu jagu. Probleemiks
on koostada nendest lugejat teenindav tervik, kus
sisukord suundub loogiliselt algtõdedest nõudlikumate
osade poole. Meie, koondmeeskonna juures tegutsevad
treenerid, unustame tihtipeale ära, millisel tasemel
algajad juhendajad ponnistavad. Hakkame sujuvalt
kõnelema harjutustest, mis sobivad pigem meistriliiga
tasemel mängijatele kui ala juures alles mõne päeva või
nädala olnud mängijahakatistele.
Eespool kirjeldatud probleemi teadvustades otsustasin
võtta ühendust oma hea tuttava, endise kolleegi Jari
Oksaneniga Soome saalihokiliidust. Treeningjuhina on Jari juba 1990-ndatel aastatel pidanud mitmeid kordi
seda probleemi läbi arutama. Sain õnneks aegsasti aru, et minul ei tasu „püssirohtu teist korda leiutada”. Meie
koosolekul sündis vastus raamatu tegemise küsimuses kiiresti – rahvusvaheline saalihokiliit IFF oli samaaegselt
Anniina Paavilaineni eestvedamisel koostamas uusimatele lähtekohdadele põhinevat ingliskeelset treeninguõpikut,
mis oleks oma põhimõtetelt just selline, mida vajaksime eesti keeles.
Nõupidamisel Anniinaga jõuti kokkuleppele. Tõlkigem IFF- i loal (palju tänu peasekretär John Liljelundile)
verivärske materjal eesti keelde saalihoki treeninguõpikuks. Nagu Anniina oma taustmaterjalides märgib, on teil
käes aastal 2007 valminud kõige uuem ja põhjalikum saalihoki rahvusvaheline treeningu põhitaseme ülevaade.
Kuigi raamat on tõlketöö IFF- i materjalist, on oluline märkida, et esmakordselt on nüüd tõlgitud ja välja
töötatud eestikeelne saalihoki terminoloogia. Tihti olen Eestis läbi viinud saalihokialaseid koolitusi, kuid iga kord
on probleemiks olnud sobivate eestikeelsete vastete leidmine. Kui mitu korda oleme arutanud, kuidas tõlkida
soomekeelne sõna „karvaus” (kaitsemäng osaliselt ründetsoonis)? Nüüd on ka see probleem lahendatud ja
ametlikustatud. Selles töös andsid märkimisväärse panuse Talis Mölder ja Risto Lall, minu kolleegid koondise
treenerite meeskonnast, selle eest nendele suur tänu.
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INDIVIDUAALNE TEHNIKA JA TAKTIKA
SAALIHOKI INDIVIDUAALSE TEHNIKA JA TAKTIKA ÕPETAMINE
JUHENDID JA HARJUTUSED
SISSEJUHATUS
See m aterjal on k oostatu d k õigil tasan d itel treen eritele, et õp etad a m än gijatele m itte ü k sn es
saalih ok it, vaid k a m än gu m õtet ja p rob leem id e lah en d am ist. M än gijad saavad tead lik u k s n en d e
rollid est erivates m än gu situ atsioon id es, õp p id es sam al ajal p õh ilisi in d ivid u aalteh n ik aid . See on
teh tu d võim alik u k s, lu u es m än gu õp ik esk k on n an a ja ju lgu stad es m än gijaid k asu tam a om a tu n n etu slik k e osk u si.

TASEMED

1. tase

2. tase

3. tase

fi
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TREENINGUTE LÄBIVIIMINE
Treen in gu te p eaeesm ärk on teh a m eh aan ilised õp p eH arju tu s ed m än gu le võim alik u lt sarn asek s, an d a m än gijatele k in d la k äitu m istü ü b i õp etam ise asem el valik u võim alu sed ja su u n ata n eist
võim alu stest valim a õiget, vastavalt situ atsioon ile. See aren d ab m än gijate m än gu tu n n etu st ja
võim et m än gu lu ged a, m is an n ab n eile h ea p õh ja, k u i alu statak se m eesk on n am än gu .

PLANEERIMINE

Rõh u asetu s

Rõh u asetu s

8

H ooajavälin e

H ooajaeeln e

H ooajalin e 1

H ooajalin e 2

H ooajajärgn e

m ai-ju u li

au gu st-sep t.

ok t.-d ets.

jaan .-m ärts

ap rill

Esm asp .

Teisip . Kolm ap . N eljap .

Reed e

Lau p .

Pü h ap .

Kok k u
m in

Sa alihoki

M is

Ku id as

Ku s

Aeg (m in )

TREENINGU LÄBIVIIMINE

TAGASISIDE ANDMINE
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MOTIVEERIMINE

VARUSTUS

fi

JALATSID

KEPP

SILMAKAITSE
fi
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KASUTATAVAD TERMINID JA KUJUNDID

Pallita liikumine

Sööt

Palliga liikumine

Ründav mängija
palliga
Ründav mängija
pallita

Pallita vastane
Tähis

Pealelöök

KASUTATAVAD TAKTIKALISED TERMINID
TÄRING 5

ARVULINE ÜLEKAAL VÄLJAKUALAL

AKTIIVNE ÄÄR

PASSIIVNE ÄÄR
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LIBERO-MÄNG
–

libero

ALUMINE KOLMNURK/ TAGAKOLMNURK
libero
libero
ÜLEVÄLJAKAITSE

TIPP ÜLEVÄLJAKAITSES

ÜLEMINEK / PALLIKAOTUS

DUUBELDAMINE

TASANDAMINE/ TAANDUMINE
TASANDILE

12
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INDIVIDUAALSED TEHNIKAD
Ind ivid u aalsed võim ed teatud teh n ilist tegevu st sooritad a m ääravad saalih ok is k ogu ü k su se
(viisik u) koostöö ed u k u se. See on p õhju s, m ik s tu lek s eelkõige om an d ad a ind ividu aalsed teh n ilised osk u sed .

SÖÖTMINE JA VASTUVÕTMINE
TASE 1

1

2

3
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Sööt

14

H aare

Sooritu s

M illal

Sa alihoki

HARJUTUS 1
Eesmä rk:

HARJUTUS 2
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Kor ra ldus:

Teost a mine:
Modifika t sioonid:
Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:
Võt mepunkt id:

HARJUTUS 3
Eesmä rk:
Kor ra ldus:
Teost a mine:

Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 4
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Näide 2.

Modifika t sioonid:
Näide 1.

Võt mepunkt id:

TASE 2

16
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HARJUTUS 5
Eesmä rk:
Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 6
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 7
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 8
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:
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C

Võt mepunkt id:
A1

1

2
A2

1

A1
2 A3

HARJUTUS 9
Eesmä rk:
A1

A3

Kor ra ldus:

Teost a mine:

B2

A2

Modifika t sioonid:

B3
B1

Võt mepunkt id:
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TASE 3

fi
fi

HARJUTUS 10
Eesmä rk:
Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

20

Sa alihoki

HARJUTUS 11
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:
vs

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 12
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

21
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A5

A5

Modifika t sioonid:
A4
A4

Variant 1
libero

Variant 2.
A3

A3

A1
A2
A2

Võt mepunkt id:
Versioon

A5
A4
A3

A2
A1

22
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HARJUTUS 13

1

2

Eesmä rk:

Liikumised

Lähteasetus

A1

A1

Korra ldus:

A2

A2

A3

A3
A4
A4
A5

A5

3

Teost a mine:
Sööduliinid

libero

Modifika t sioonid:
fi
fi

23
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Võt mepunkt id:

fi

HARJUTUS 14
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

A3
4

Teost a mine:
6

2
5

4

3

6

7

A2

A1
1

Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:

24

2
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LÖÖMINE

H aare

Löök

TASE 1

Sooritu s

M illal

Poolt

Vastu

fi
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Joon is:
1
2

3

3
2
3

3
1

HARJUTUS 15
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 16
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 17
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:
2

3

1

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 18
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:
A1

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 19
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

28

1

2

Sa alihoki

Modifika t sioonid:
A3

B4
B2

A2
Topelt kiirus

B1

A1
1

Võt mepunkt id:

2
Palli omaks
võtmine

A1

B1

HARJUTUS 20
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

A1

A2

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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TASE 2

HARJUTUS 21
Eesmä rk:

Korra ldus:
Teost a mine:

A1

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 22
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

30

A2
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Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A2

HARJUTUS 23
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

A2

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A1
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HARJUTUS 24
Eesmä rk:

Korra ldus:

B2
B1

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
A1
A2

TASE 3

A1

A3

A2

32
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HARJUTUS 25
Eesmä rk:
Kor ra ldus:

Teost a mine:

Lõppasetus

A3

A2

Modifika t sioonid:
fi

A1

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 26
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

A1

O2
O1

A2
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Võt mepunkt id:

HARJUTUS 27
Eesmä rk:

Korra ldus:

3 vs 3
Vahetusmängijad

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 28
Eesmä rk:

fi

Korra ldus:

Teost a mine:
libero-

34
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Variant 1

Lähteasetus
A1

A1

A4

A3

A2

A2

A4

A5
A3
A5

Variant 2

A1
A4

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A2
A5
A3
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TRIBLAMINE
TASE 1

36

Sa alihoki

HARJUTUS 29
Eesmä rk:
Kor ra ldus:
Teost a mine:

Modifika t sioonid:
fi

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 30
Eesmä rk:

Korra ldus ja Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 31
Eesmä rk:
7

Korra ldus:

6

8
4

Teost a mine:

5
9
3
10

2

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

TASE 2

38
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HARJUTUS 32
Eesmä rk:
Kor ra ldus:
Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 33
Eesmä rk:

Korra ldus:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A1
A2
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HARJUTUS 34
Eesmä rk:
B1

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

A1

Võt mepunkt id:
A2

HARJUTUS 35
Eesmä rk:
Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

40
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HARJUTUS 36
Eesmä rk:
B2

B1

A1

A2

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:

TASE 3
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HARJUTUS 37
Eesmä rk:

Korra ldus:

Lähteasetus
-näide

Teost a mine:

B1
Söödusuunad

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 38
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

42

A1 B2

B1 ja B2
hilinevad
duubelduses

Sa alihoki

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 39
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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INDIVIDUAALNE TAKTIKA
M än gija p rofiil k oosn eb teh n ilistest ja fü ü silistest võim etest k oos m än gu tu n n etam isega. M än gu tu n n etu s sisald ab m än gu st aru saam ist, m än gu lu gem ist ja otsu se tegem ist. M än gu situ atsioon i
lu gem in e ja järgm ise k äigu etten ägem in e aitab m än gijal teh a p arim at otsu st, sõltu valt om a p ositsioon ist. Ind ivid u aalset tak tik at saab k õige p arem in i õp p id a m än gu situ atsioon i rollid e ab il.

MÄNGUSITUATSIOONI ROLLID

Rü n d em än gija p alliga

Palliga m än gija tak istam in e

Teh n ilised osk u sed

Teh n ilised osk u sed

vs
vs
Rü n d em än gija p allita

Pallita m än gija tak istam in e

Teh n ilised osk u sed

Teh n ilised osk u sed

vs

vs

vice versa
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TASE 1

HARJUTUS 40
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
A1

A2
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HARJUTUS 41
Eesmä rk:

B1

Korra ldus:

Teost a mine:

B2

A2

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A1

HARJUTUS 42
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:
4
A2

3
A3

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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A1
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HARJUTUS 43
Eesmä rk:

B1

Kor ra ldus:

A1
A3

A2
Teost a mine:

A4

Variant 1
A4

A3

A1

Variant 2
A2

B1
Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

TASE 2
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HARJUTUS 44
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:
fi

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 45

Faas 1

Faas 2

Eesmä rk:
A1

A2
A4

A3

Korra ldus:
B1
B2

B1

B2
A1

Teost a mine:
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Faas 3

A2

Modifika t sioonid:
A1
A4

A3
B1

Võt mepunkt id:

B2

HARJUTUS 46
Eesmä rk:

Faas 2

Faas 1

A1

Kor ra ldus:

Teost a mine:

A1
B3
B3

A2
B2

B1

B2

A2
B1
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Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

Faas 3
A1

A2

B3
B1
B2

TASE 3
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HARJUTUS 47
Eesmä rk:

Faas 1

A2

Kor ra ldus:

A1

B3

A3
A4

Teost a mine:

B1

B2

Modifika t sioonid:

Faas 2

Faas 3
A4

A4

Võt mepunkt id:

A3

B3

A3

B3

B5

B2

B4

A5

B1
A2

A2

B1

A1

A1

B4
B5
B2
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HARJUTUS 48
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:
B3

Modifika t sioonid:

Näide
vasturünnakust
Võt mepunkt id:
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B1

A2

A1
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JÄRELDUS
Lood etavasti aitab see m aterjal teid treen erin a õp etad a m än gijatele teh n ilisi ja tak tik alisi osk u si m än gu laad ses kesk k on n as. Rõhu asetu s on välja tu u a iga m än gija op tim aaln e ja p arim sooritu s n in g p arand ad a m än gijate võim et m än gu lu ged a. En t eelkõige ja esm ajoon es tu leb ju lgu stad a m än gijaid en d
väljend am a saavu tu se ja h ea sooritu se k aud u . Teil treen erin a on olu lin e n äh a aren gu t igas m än gijas ja
su u rend ad a en tu siasm i m än gu end a vastu . Head treen im ist!

MÄRKMEID:
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BIBLIOGRAAFIA

MÄRKMEID:
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MEESKONNATAKTIKA
MEESKONNATAKTIKA ÕPETAMINE
JUHENDID JA HARJUTUSED
SISSEJUHATUS
M eesk on n atak tik a on m eesk on n a tak tik alin e m än gu sü steem , m id a m eesk on d k asu tab k orra ja
d istsip liin i saavu tam isek s om a m än gu s, sam u ti sellek s, et an d a m än gijatele vajalik u d ju h tn öörid
teatu d olu k ord ad es tegu tsem isek s. Ku i väljak u l on sam aaegselt viis m än gijat, p eak sid n ad tead m a,
k u id as erin evates situ atsioon id es ja an tu d tak tik aga tegu tsed a, olles sam al ajal tead lik m eesk on n ak aaslaste tegevu sest.
M eesk on n atak tik a on täh tis k a treen erile, et välja tu u a igas m än gijas p arim . Positsioon id e m ääram in e vastavalt iga m än gija võim etele, n ii fü ü silistele k u i vaim setele, on p arim m ood u s ressu rsse
õigesti k asu tad a.

SAALIHOKI TRENDID
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EDASIARENDUS JA TASEMED
Selle m aterjali eesm ärk ei ole an d a op tim aalset lah en d u st k ü sim u sele, m illin e m eesk on n atak tik a on p arim . Eesm ärk p ole k a vastata k ü sim u sele, m illist sü steem i m eesk on d p eak s k asu tam a,
vaid aid ata treen eril leid a en am -väh em op tim aaln e sü steem m eesk on n a jaok s ja selgitad a fak toreid , m is sed a otsu st m õju tavad . Treen er p eak s olem a tead lik k õigist tak tik alistest k ü sim u stest,
olem a võim elin e p ü stitam a eesm ärk e ja loom a m otivatsioon i isegi siis, k u i m än gijad valitu d
tak tik as k ah tlevad .

TAKTIKALINE ÕPPIMISPROTSESS
M eesk on n atak tik a p õh in eb m än gu m õistm isel, d istsip liin il, u sald u sel n in g treen erite ja
m än gijate võim el m än gu lu ged a. Kõik i n eid osk u si saab ja p eab ki treen im a p id evalt. M u id u gi on
õp p im isp rotsessis arvestatav k a m än gija võim e aru saad a ja tak tikalisi osk u si om an d ad a. Treen er
p eak s alati arvesse võtm a m än gijate vaim seid ja fü ü silisi võim eid n in g m eeles p id am a, et õp p im isp rotsess on m än gijate h u lgas erin ev.
Tak tik aliste tead m iste õp etam ise võib jagad a k olm e ossa: in d ivid u aaln e, väik este gru p p id e ja
m eesk on n atak tik a. Et saad a igalt m än gijalt m ak sim aalseid tu lem u si, tu lek s treen in gu d sooritad a
selles järjestu ses.
1. Individuaalne taktika

2. Väikeste gruppide taktika

3. Meeskonnataktika
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MIDA RÕHUTADA MEESKONNATAKTIKAS?
M eesk on n atak tik a on sü steem , m id a m eesk on d k asu tab om a m eesk on n am än gu alu sen a. Tak tik a valib treen er ja see p eak s p õh in em a m eesk on n a tak tik alistel ja teh n ilistel tead m istel. Valid es
m eesk on n a m än gu sü steem i, p eak s treen er h oolik alt m õtlem a, m is on m än gijate tu gevad ja n õrgad
k ü ljed . Polek s m õistlik rajad a m eesk on n atak tik at k iiretele söötu d ele, k u i m än gijate teh n ilised
osk u sed p ole p iisavad , või k asu tad a m ees-m eh e k aitset fü ü siliselt tu gevam a m eesk on n a vastu ,
k u i m än gijate fü ü silised võim ed on alla k esk m ise. Tak tik a valim isel on m aterjal k õige täh tsam ,
m id a arvestad a. Seega tu lek s tak tik a lu u a m än gijate jaok s, m itte aga vastu p id i. Sellegip oolest, k u i
eesm ärk on aren d ad a m än gijaid ja tak tik alisi tead m isi p id evalt, tu lek s treen in gu te ajal h arju tad a
k õik i osk u si, isegi n eid , m is p ole veel täielik u lt om an d atu d . See loob m än gijate jaok s alu se teiste
teh n iliste ja tak tik aliste osk u ste om an d am isek s tu levik u s.

MÄNGURAAMAT

RÜNDEMÄNG
M õn ed võivad öeld a, et m eesk on n a k aitsem än gu sü steem on ain u s asi, m is m äärab m eesk on n a
tak tik a. Aga n agu ju b a eeln evalt m ärgitu d , rajab võid u k as m eesk on d om a m än gu rü n d ele. Seesu gu seid k ü sim u si, n agu rü n n ak u te k estvu s, avan gu d ja p alli liik u m in e, saab treen id a n ii, et n ad
m u u tu vad m än gijatele tavalisek s ja tu n tu k s. Põh ifak toritek s rü n d em än gu s on avan gu d , rü n n ak u te
lõp etam ised ja vastu rü n n ak u d (k iire ü lem in ek k aitsest rü n n ak u le). Treen id a tu lek s erin evaid
variatsioon e, n ii et arvestatak s isegi etten ägem atu id situ atsioon e. Ku i m än gijad varu statak se valik u tega sü steem i m u u tm isek s, n äitek s avan gu tel, on vastan e k ergem in i võid etav.
AVANGUD (RÜNDEMÄNG KAITSETSOONIS – RÜNNAKU ALUSTAMINE)
TASE 1

libero
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libero

HARJUTUS 1
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 2

A1

Eesmä rk:

A2
Kor ra ldus:

Teost a mine:

A3

Modifika t sioonid:

A4
Võt mepunkt id:

TASE 2
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HARJUTUS 3
Eesmä rk:

Korra ldus:
Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 4
Eesmä rk:

A1
Kor ra ldus:

A2

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

A3
Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 5

A1

Eesmä rk:

Kor ra ldus:

A2
Teost a mine:

A3

A4
Valik 2

Valik 1

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

TASE 3
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ORGANISEERITUD RÜNNAKUD

1. Libero

LIBERO MÄNG

2. Kaitsja-kaitsja
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libero

HARJUTUS 6
Eesmä rk:

libero

Korra ldus:

A5
Teost a mine:

libero

A4
A2

A3

A1

LIBERO MÄNG

Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:
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A5
A5
A4
A3

A4
A3

A2

A2

A1

A1
Valik 1

Valik 2

HARJUTUS 7
Eesmä rk:

libero

Korra ldus:

Teost a mine:
libero

64

Sa alihoki

A5

A5

A4

A4

Valik 1
A3
A2

A1
A3

A1

A2

A5

Modifika t sioonid:

Valik 2
A4

Võt mepunkt id:
libero

A3
A1
A2
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HARJUTUS 8
Eesmä rk:

Korra ldus:

A5

Teost a mine:

A3

A4

V a lik 1
A2
A1

A5

A5

A4

A4
A3

A3

A1
Valik 2
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Valik 3

A2
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Modifika t sioonid:
fi

Võt mepunkt id:

IMPROVISATSIOON
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HARJUTUS 9
Eesmä rk:

G

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

N ä ide

G

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 10
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:
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Modifika t sioonid:
Võt mepunkt id:

A2

A1

A3

A3
A2

A1

A3
A2
A1

RÜNDAMINE (RÜNDEMÄNG RÜNDETSOONIS)
TASE 1
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HARJUTUS 11
Eesmä rk:

A1

A2

Korra ldus:
Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

B1

B2

HARJUTUS 12
Eesmä rk:

Korra ldus:

V ersioon
Teost a mine:

Modifika t sioonid:

A2
A1
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Võt mepunkt id:

HARJUTUS 13
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

A2
A3

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

A1

TASE 2
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HARJUTUS 14
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Organiseerumise erinevad
variatsioonid

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 15
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

72

Sa alihoki

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

Pilt 1

Kujuteldav sinine joon

Pilt 2
Kujuteldav sinine joon

TASE 3
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HARJUTUS 16
Eesmä rk:

Korra ldus:

A1
Teost a mine:

A3

A2

A4

A5

A2
A4
A1

A3
libero
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Modifika t sioonid:

A1

Võt mepunkt id

A2

A4
A3

A5

ÜLEMINEK (VASTURÜNNAKUD)
TASE 1
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HARJUTUS 17
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 18
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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TASE 2

HARJUTUS 19
Eesmä rk:
Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 20

B3

Eesmä rk:

Kor ra ldus:

G

B4

B2
B1

Teost a mine:

A2
A1
Modifika t sioonid:

G

A3

fi

A4

A1
B3

A2

G

B4

Võt mepunkt id:

B2
B1

A3
A4

G
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HARJUTUS 21
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:
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Võt mepunkt id:

TASE 3
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HARJUTUS 22
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 23
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:
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Võt mepunkt id:

G

G
A1

A1

A1

A1

A2

A1

A1
A2

A2

B

B2

B2
B2
B1

B2

B1

B1
B1

B2

Faas 1
G
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KAITSEMÄNG
Kaitsetak tik a võib jagad a k olm ek s: ü leväljak aitse, m än g k aitsetsoon is ja ü lem in ek rü n d elt
k aitsesse. Kõik n eed osad n õu avad d istsip liin i ja organ iseeritu st. M is tah es ed u k as k aitsetegevu s
n õu ab vastu tu se tu n n etam ist ja m än gijatevah elist k oostööd väljak u l. Sam u ti on vaja h äid fü ü silisi
ja tak tik alisi osk u si, et valitu d tak tik a töötak s k õige efek tiivsem alt. Treen eri valid a on m eesk on n ale k õige sob ivam tak tik a.

ÜLEVÄLJAKAITSE (KAITSEMÄNG RÜNDETSOONIS)
TASE 1

HARJUTUS 24
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:
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Võt mepunkt id:

HARJUTUS 25
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

TASE 2

Suuna mine
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P ressing

HARJUTUS 26
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:
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HARJUTUS 27
Eesmä rk:

B1

A1

A2

A2

B1
B2

Korra ldus:

Teost a mine:
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Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

TASE 3

Tsoonika it se

Ülevä lja ka it se t a se
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50 %

75 %

100 %

1-2-2

A1
A2

A3

A4
A5
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A1

A1

A2
A2

A3
A3

A4
A5
A5

A4

2-1-2

A1

A2

A3

A5

A4
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A1

A2

A1
A3
A2

A4

A3
A4

A5

A5

2-2-1

A1

A2

A4

A3

A5
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A1

A1

A2
A2
A3

A5

A3

A4

A4

A5

libero

Mees-mehe ka it se

Pilt 1

Pilt 2
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HARJUTUS 28
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

HARJUTUS 29
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:
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Võt mepunkt id:

HARJUTUS 30
Eesmä rk:

Kor ra ldus:
Teost a mine:

Võt mepunkt id:
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KAITSEMÄNG KAITSETSOONIS
TASE 1

TASE 2
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HARJUTUS 31
Eesmä rk:

Kor ra ldus:

Teost a mine:

Modifika t sioonid:

A1
A2

Võt mepunkt id:

B2
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TASE 3

Tsooni/maa-ala kaitse

Mees-mees
kaitse

Tsoonika it se

Mees-mehe ka it se

Tä ringuviis
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a)

b)

c)
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1-2-2

P ilt 1

Pilt 3

98

Pilt 2
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a)

b)

c)
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Muud va r ia ndid

HARJUTUS 32
Eesmä rk:

Korra ldus:

Teost a mine:

Võt mepunkt id:
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ÜLEMINEK RÜNDELT KAITSESSE

TASE 1

TASE 2

HARJUTUS 33
Eesmä rk:

B1

A2

A1

Korra ldus:

Teost a mine:

B2
Modifika t sioonid:
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Võt mepunkt id:

HARJUTUS 34
Eesmä rk:

B3
Korra ldus:

A3
A2
Teost a mine:

A1

B1
Modifika t sioonid:

Võt mepunkt id:

fi
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TASE 3

HARJUTUS 35
Eesmä rk:

Korra ldus:

C

C
Faas 1

B1

A5
B3

A4
A5

B2
A3

B4

Faas 2
A2

B5

A1
B2

B1
A3

A4

B3
A1
B4

A2

G
B5
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Teost a mine:

C
Faas 3

Võt mepunkt id:

B1
B3
B2
A5
A3

B4
A4
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JÄRELDUS

fi

Hetk 2008. a Eesti meistriliiga finaalseeria mängust TTÜ /Team Exeli ja Jõgeva Tähe vahel

Hetk 2008. a Eesti naiste liiga finaalmängust Saku Fortuna ja Jäneda vahel
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NEILE, KES ON RAAMATUT LUGENUD
Mis järgmiseks? Kus on füüsilise ettevalmistuse osa ja standardolukorrad? Need küsimused peaksid esile tõusma,
kui oled omandanud käesoleva raamatu harjutusvara ja lülitanud need oma treeningprotsessidesse.
Treeneritöö peab alati olema plaanipärane. Kui hakata liiga varakult koostama juunioride või algajate vabalöögivõi arvulise ülekaalu kombinatsioone, jäävad nende põhioskused puudulikuks. Kui mängijad on piisavalt õppinud
(individuaalne tehnika ja taktika ningmeeskondlik taktika), hoolitsevad nad standardolukordade planeerimise eest
iseseisvalt. Keskendu seega selles raamatus pakutule oma võistkonna algtaset arvestades piisavalt kaua.
Materjale standardolukordade kohta leidub hulgaliselt kõikjal sind ümbritsevast spordikeskkonnast. Kujunda
harjumuseks käia vaatamas oma ala ja teiste alade tippmänge ja omanda väärtuslikke ideid. Kui keegi on välja
mõelnud hea arvulise ülekaalu või vabalöögikombinatsiooni, joonista see endale üles ja võta kasutusele oma
treeningul. Kuid pea alati meeles: ükski tippmeeskonna kombinatsioon ei toimi, kui mängijate põhioskused ei ole
piisavalt kõrgel tasemel.
Füüsilise ettevalmistuse korrigeerimiseks leidub kirjandust mitmete teiste alade juhendmaterjalides. Ka saalihokile
on tehtud nt Soomes füüsilise ettevalmistuse programme. Uuri eelmainitud materjale ja kasuta neid oma
võistkonna huvides. Kuigi see raamat keskendub tehnikale ja taktikale, peaks kõige alus olema mängija füüsiline
vorm. Kui mängija on sinu juhendamisel tegelnud piisavalt füüsilise ettevalmistusega väljaspool pallisaali, on ta
vastuvõtlikum üha nõudlikumatele harjutustele saalis. Isiklikult soovitan mitte kulutada saaliaega spetsiaalselt
ainult füüsilise võimekuse arendamiseks. Õpeta mängijatele algusest peale, et kõik füüsilise ettevalmistusega
seotud harjutused (jooksusessioonid, jõutreening jne) saab ja peab sooritama väljaspool saaliaegasid.
Tervitades
JP Anttila

Jari-Petri An ttila
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