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Tallinn 2021

Käesoleva kasutusjuhendi koostamisel on kasutatud Rahvusvahelise Sõjaväespordi Nõukogu
(CISM) poolt koostatud „Training Guide for Military Penthatlon Obstacle Course“ (Vienna,
March 2000) õppematerjali.
Samuti on kasutatud takistusriba elementide nõuete, mõõtude ja piltide kirjeldamiseks sõjaväe
viievõistluse reegleid „Military Penthatlon Regulations“ (Edition 2020).
Esimeses osas antakse ülevaade standardsest takistusriba läbimise tehnikast. Teises osas
pööratakse tähelepanu võistlussituatsioonile ehk kiiremale läbimisele, mis eeldab ja nõuab
suuremat kehalist võimekust. Kolmandas osas antakse juhiseid instruktorile tunni
läbiviimiseks, kus kirjeldatakse juurde viivaid harjutusi ning takistusriba läbimise arendamise
treeningprogrammi.
Antud kasutusjuhend on instruktorile tunni läbiviimisel abimaterjaliks. Instruktoriga tunnis
osalemine ja kasutusjuhendi läbitöötamine on eelduseks iseseivaks ohutuks treeninguks
takistusribal.
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1. TAKISTUSRIBA KIRJELDUS
1.1 Takistusriba (vt. joonis 1-4) pikkus on 500 m.

Joonis 1. Taara ja Paldiski linnaku takistusriba (viie sirgega).

Joonis 2. Tapa, Ämari ja Raadi linnaku takistusriba (kolme sirgega).

Joonis 3. Jõhvi linnaku takistusriba (kolme sirgega).

Joonis 4. Kaitseliidu Männiku siselasketiiru takistusriba (kolme sirgega).
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1.2 Takistusriba koosneb ühest või kahest rajast (soovitatavalt kahest) ning 20
standardsest takistusest.
1.3 Iga raja laius peab olema vähemalt 2 m.
1.4 Takistusribal on kõrguste vahe 7 m- ehk kõige madalam punkt maapinnast on 2 m
sügavune kaevik ning kõige kõrgem 5 m kõrgune köisredel.
1.5 Takistusriba numereeritud elementide nimetused:
nr 1: köisredel
nr 2: topelttõke
nr 3: komistustraat
nr 4: traatvõrk
nr 5: soo
nr 6: varbsein
nr 7: poom
nr 8: kaldsein köiega
nr 9: horisontaalsed tõkked
(ülevalt-alt)
nr 10: iiri laud

nr 11: tunnel ja topeltõkked
nr 12: nelja sammu tõkked
nr 13: küngas
nr 14: madal sein
nr 15: kaevik
nr 16: jäik redel
nr 17: kõrge sein
nr 18: siksak poom
nr 19: labürint (S-kurv)
nr 20: kolm seina
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2. EESMÄRK
2.1 Takistusriba läbimise eesmärk on arendada sõduritel lahingus vajaminevat kehalist ja
vaimset ettevalmistust.
2.2 Keeruliste kehaliste nõudmiste tõttu arendab takistusribal treenimine järgmisi võimeid ja
oskuseid:
2.2.1 kehalised võimed;
2.2.1.1 jõud;
2.2.1.2 vastupidavus;
2.2.1.3 kiirus;
2.2.1.4 koordinatsioon;
2.2.1.5 painduvus.
2.2.2 tehnikad:
2.2.2.1 liigutused (sammud, kinnihoidmised);
2.2.2.2 kauguse hindamine;
2.2.2.3 kiiruse hindamine.
2.2.3 vaimsed võimed:
2.2.3.1 julgus;
2.2.3.2 enesekindlus.

3. INSTRUKTORID
3.1 Instruktorite roll takistusriba läbimise tehnika õpetamisel koolitatavatele on väga oluline.
3.2 Instruktoritelt oodatakse:
3.2.1 isiklikke oskusi (nad peavad tundma vähemalt standardseid tehnikaid);
3.2.2 oskust täpselt kirjeldada liikumist (vajadusel tehnikat ette näidata);
3.2.3 oskust näha vigu ja neid parandada;
3.2.4 ohutusnõuete järgimist.

4. OHUTUS
Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks tuleb järgida järgmisi ohutusnõudeid:
4.1 ohutusnõuetele mittevastavaid takistusi1 ei tohi kasutada;
4.2 enne treeningut kontrollib treeningu läbiviija või raja kasutaja, et kõik takistused oleksid
kasutuskõlblikud ning raja läbijatele ohutud;
4.3 betoonist tehtud takistusi võib kasutada märjal ajal (ohutus sõltub raja ja jalatsite seisukorrast).
Puidust või metallist takistusi ei tohi märjal ajal kasutada või kasutada ainult ülima ettevaatusega;
4.4 maandumiskastide liiv peab olema pehme ja ettevalmistatud2 enne takistusriba kasutamist ja selle
ajal. Kui seda pole võimalik külmal aastaajal teha, tuleks vastavast takistusest hüppamist vältida;
4.5 liigeste ja lülisamba kahjustuste vältimiseks tuleb üksikvõitlejate treenimisel kõrgelt alla hüppeid
vähendada miinimumini (selle asemel ronida või takistustest alla libistada);
4.6 takistuste 1 (köisredel) ja 16 (jäik redel) läbimisel tuleb treeningutel vähemalt pool teed alla ronida,
välja arvatud võistluste või katsete ajal, kus oskuste olemasolul võib hüpata alla ka kõrgemalt;
4.7 korralik soojendus ja eeskirjade range järgimine parandavad oluliselt ohutust;
4.8 vältida libeda tallaga jalanõudes takistusriba läbimist, eriti märjal rajal;
4.9 treeningutel on soovituslik kasutada hõõrdumiste vältimiseks riideid, mis katavad põlved
ning küünarvarred/-nukid (võistlustel on eelpool nimetatud nõuete täitmine kohustuslik);
4.10 takistusriba läbimisel võib kasutada kindaid, kuid halbade kinnaste puhul kaob tunnetus
ning kinda kasutamine võib tekitada hoopis kahju;
4.11 vältida raja või ohtlike takistuste läbimist, kui kasutajal on varasemaid traumasid, mis
on eeldusteks vigastuste tekkimisel;
1

Ohutusnõuetele mittevastavad takistuste näidiste loetelu: lõtv köis, kõikuv tala, kivisid täis liiv, väljaveninud tross,
roostetav metall, pragunenud/murenenud betoon jne.
2 Treeninguks/võistluseks ettevalmistamistatud liiv: läbi kaevatud ja riisutud, ei tohi olla sees sügavaid lohke ega
suuremaid kive.
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4.12 vältida raja või ohtlike takistuste läbimist, kui samal või eelneval päeval on olnud raske
kehaline treening;
4.13 vältida raja läbimist haigena;
4.14 riba ei tohi kasutada, kui arsti või õe poolt on määratud kehaline vabastus;
4.15 takistusriba elemente ei tohi sundkorras/sunniviisiliselt läbida, kui kasutaja seda ei soovi
teha (nt. kardab kõrgust vms).
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5. TAKISTUSRIBA LÄBIMISE TEHNIKAD
5.1 Standard- ja võistlustehnikad on mõeldud juhendmaterjaliks instruktoritele ja koolitatavatele;
5.2 õpitud tehnikad aitavad treeningutel individuaalseid oskusi parandada.

6. STANDARDNE TEHNIKA
MÄRKUS! Liigutuste kirjeldused viitavad paremakäelisusele.
Standardset tehnikat tuleb kasutada algajate õpetamisel ning võib rakendada taktikavormi ja lahingu
tabelvarustuse kasutamisel.

6.1 Takistus 1. Köisredel

Kõrgus 5 m

Joonis 5. Köisredel
Nõue: Ületage põiktala ja laskuge teiselt poolt alla või hüpake ettevalmistatud maapinnale.
Köisredel - standardne tehnika
① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Hüpake esimesele või teisele
astmele ja haarake kätega
kõrgematest astmetest kõvasti
kinni. Astmel seiske nii, et
kannad on allapoole suunatud
asendis.

② Ronige astmetest
üles, haarates
koordineeritult
(vaheldumisi
haaramine), samal
ajal kergelt tahapoole
kallutades.

④ Takistusest
üleronimisel hoidke
vasaku käega põiktalast
kinni (teise võimalusena
hoidke põiktalast kõvasti
kinni käevarrega;
käsivars läbi redeli, kahe
trossi vahelt), tõstke
parem jalg üle põiktala
ja kallutage keha
ettepoole.

③ Hoidke
mõlema
käega
põiktalast
kinni.
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⑥ Hoidke keha
põiktalaga
paralleelselt. Esmalt
toetage astmele parem
jalg ja seejärel vasak
jalg (ärge hüpake).

⑤Toetumiseks
hoidke parema
käega
ülemisest
astmest kinni,
vasak käsi
julgestab.

⑦ Ronige
madalamale ja
pöörake
jooksusuunda ning
seejärel hüpake alla
(redeli alumiselt
poolelt).

⑧Maandumisel
neli tugipunkti
jooksusuunas.

OT: Olge ettevaatlik, et esimese sammuga köisredelist „läbi“ ei astu. Ärge hüpake astmetel – oht
mööda astuda. Valige enda jaoks ohutu kõrgus alla hüppamiseks, et vältida põrutusi.
Maanduge kohta, kus ei ole suuri ebatasasusi, et vältida jala välja väänamist.

6.2 Takistus 2.Topelttõke

Kõrgus 95 ja 135 cm

Joonis 6. Topelttõke
Nõue: Hüpake esimesele tõkkele, seejärel puudutage jalaga kahe tõkke vahelist maad
ning hüpake üle teise tõkke.

Topelttõke - standardne tehnika 1. variant.
② Kallutage ettepoole ja võtke
mõlema käega teisest tõkkest
kinni.

① Lähenemisel suurendage
kiirust.
Astuge esimesele tõkkele.
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④ Toetage mõlemad käed teisele
tõkkele ja sooritage esimeselt tõkkelt
tõugates külghüpe.

③ Keerake paremat jalga
päripäeva (umbes 90 kraadi),
vasak jalg asetage maha.

⑤ Maandumisel kaks
kokkupuutepunkti jooksusuunas.

Topelttõkke 2. variant sobib eelkõige ümara profiiliga (torukujulistele) tõketele.
① Lähenemisel suurendage
kiirust. Astuge esimesele tõkkele.

② Asetage vasak jalg maha kahe
tõkke vahele, parema jala jalapealne
toetage esimesele tõkkele ja hoidke
mõlema käega teisest tõkkest kinni.

③ Tõmmake end teise tõkke
poole ja sooritage samal ajal
vastu esimest tõket toetudes
külghüpe (jõudu säästvam ning
turvalisem variant) – parem jalg
toetub tõkkele, vasak jalg liigub
alt läbi.

④ Maandumisel kaks tugipunkti
jooksusuunas nii, et üks jalg jääb
teisest ettepoole.

OT: Olge eriti ettevaatlik esimesele tõkkele hüppamisel, et jalg üle ei libise. Külghüpet tehes
olge ettevaatlik, et toetav jalg esimeselt tõkkelt ära ei libise, samuti teisel tõkkel parem jalg.

11

6.3 Takistus 3. Komistustraat

Pikkus 10 m
Kõrgus 55 cm

Joonis 7. Komistustraat

Nõue: Ületatavad traadid (kumminöörid). Traatide puudutamine või venitamine on
lubatud, tahtlik peale astumine keelatud.
Komistustraat – standardne tehnika 1. variant.
② Lühike samm pärast maandumist
(tõukejalg jääb samaks).

① Lähenemisel suurendage kiirust.
Hüpake ühe jala tõukelt.

Komistustraat – standardne tehnika 2. variant
② Ületage traadid ilma vahepealseid
samme tegemata (hoojala külgsuunas
üleviimine); liigutage käsi ja jalgu
vaheldumisi vastassuunaliselt (jalaga
tuleb astuda võimalikult lähedale
järgmisele traadile).

① Lähenemisel suurendage kiirust.
Astuge ühe jalaga esimese traadi lähedale.

6.4 Takistus 4. Traatvõrk

Pikkus 20 m
Kõrgus 45-50 cm

Joonis 8. Traatvõrk
Nõue: Vabas stiilis roomamine traatide all.
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Traatvõrk – standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal
kiirusel ja kükitage.

② Liikuge jooksusuunas esimese
traadi alla ja alustage roomamist.

③ Roomake (viige põlved võimalikult
ette) käsi vaheldumisi liigutades.

④ Pärast viimast traati toetage käed
keha tõstmiseks maha ja tõuske üles.

⑤ Jätkake jooksmist.

OT: Olge ettevaatlik kükitamisel, et vastu betoonserva põlve ära ei löö. Hoidke selg kumer ja
pea allapoole, et traatvõrk viga ei teeks. Pead küljele keerates saate jälgida, et liigute otse ja
ei rooma peaga vastu posti.
6.5 Takistus 5. Soo

Joonis 9. Soo

Pikkus 8 m
Pakud 18x18 cm

Nõue: Ületage soo, astudes ainult pakkudele. Kõigile pakkudele astumine pole kohustuslik.
Kokkupuude maapinna või soo külgedega on keelatud. Soo algus- ja otsaservale võib astuda,
kuid ei tohi puudutada liivapinda.
Soo – standardne tehnika.

③ Asetage parema jala päkk
esimesele pakule, seejärel hüpake
teise jalaga järgmisele pakule.

① Lähenege mõõdukal kiirusel.

② Asetage vasak jalg soo servale.
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④ Liikuge edasi piki
keskjoont pakkude vahel,
liigutades jalgu külgsuunas.

OT: Peale traatvõrku võib jalanõu tald olla liivane – vältige libisemist. Ärge astuge pakule
täistallaga, vaid päkaga, et mitte libiseda.

6.6 Takistus 6. Varbsein

Lattide kõrgused
0.7, 1.5 ja 2.2 m

Joonis 10. Varbsein
Nõue: Lubatud on kõik tehnikad, eeldusel, et ülemine latt ületatakse.
Varbsein – standardne tehnika
① Hüpake parema jalaga madalaimale
latile ja haarake mõlema käega
kõrgeimast latist kinni.

② Astuge keskmisele latile, samal ajal
käte abil end ülespoole tõmmates.

③ Takistusest üleronimisel hoidke vasaku
käega latist kinni (teise võimalusena hoidke
latist kinni käevarrega), kallutage ettepoole
ja viige parem jalg üle lati.

④ Toetage parema käega keskmisele
latile (keha jääb maapinnaga
paralleelselt) ja viige vasak jalg üle
ülemise lati.
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⑤ Alla hüpates suruge parema käega
vastu latti, et keerata keha jooksusuunda.

⑥ Maandumisel kaks tugipunkti
jooksusuunas nii, et üks jalg jääb teisest
ettepoole.

OT: Olge eriti ettevaatlik alumisele tõkkele hüppamisel, et jalg üle ei libise. Teisel pool alla
hüppel suunake keha jooksusuunda, külg ees maandudes on oht väänata jalg või kaotada
tasakaal.

6.7 Takistus 7. Poom

Pikkus 8.5 m
Pikkus kaldega 9.9 m
Kõrgus 1 m

Joonis 11. Poom
Nõue: Ületage poom pikisuunas. Hüpake poomilt maha selle kaugemas otsas.
Tasakaalu kaotamist, mille tagajärjeks on kontakt maapinnaga, loetakse veaks.
Poom – standardne tehnika.
② Hoidke
tasakaalu käte abil.

① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Võimaluse korral tõus poomile ühe
jalaga.

③ Maandumisel üks tugipunkt jooksusuunas
nii, et üks jalg jääb teisest ettepoole.

OT: Suurenda poomil kiirust alles siis, kui oled saavutanud tasakaalu. Liialt kiirustades
võid poomil mööda astuda.
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6.8

Takistus 8. Kaldsein köiega

Kõrgus 3 m
Kalde pikkus 3.5 m

Joonis 12. Kaldsein köiega
Nõue: Takistuse ületamine vabalt valitud tehnikas, köiega või ilma.
Kaldsein köiega – standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Astuge kaldseinal võimalikult kõrgele.
Kallutage keha veidi tahapoole, et
suurendada hõõrdumist jalatsi ja seina
vahel.

② Jookske mööda seina ülespoole nii,
et köis jääb kas vasakule või paremale.

③ Kallutage pärast kolme või nelja
sammu tegemist kehaga kergelt
ettepoole. Kasuta vajadusel köit, et üles
ronida.

④ Hoidke vasak käsi küünarnukist
kõverdatud ja toetuge seinale, parema
käega toetage keha.

⑤ Toetuge parema jalaga seinale,
viies samal ajal vasak jalg parema
jala alt läbi.

⑥ Lükake vasaku käega keha
ülespoole ja hüpake alla.
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⑦ Maandumisel neli
tugipunkti jooksusuunas.

OT: Jookse kaldseinal köiest kas vasakul või paremal, et vältida köie peale astumist. Lase
end vajadusel teisel pool rippu ja hüppa madalamalt, et vältida põrutusi ja kukkumisi.

6.9 Takistus 9. Horisontaalsed tõkked (ülevalt-alt)

Kõrgus 120 ja 60 cm
Vahe 1.6 m

Joonis 13. Horisontaalsed tõkked (ülevalt-alt).
Nõue: Läbige tõkked vabalt valitud tehnikas ülevalt-alt-ülevalt-alt.

Horisontaalsed tõkked (ülevalt-alt) – standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Hüpake tõkkele nii, et parema jala
sisekülg (hoojalg) toetub esimesele
tõkkele ja vasak käsi toetab keha.

② Viige vasak jalg (tõukejalg) ühe
hooga toetava parema jala alt läbi.

③ Hüpake nii, et vasak jalg jääb
võimalikult lähedale teisele tõkkele
(parem jalg vasaku jala lähedale) ja
käed toetuvad maha.

④ Keha kergelt kallutades liikuge teise
tõkke alt läbi.
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⑤ Tõuske püsti ja astuge
järgmine samm vasaku jalaga.

⑥ Hüpake kolmandale tõkkele.

⑦ Kolmanda ja neljanda tõkkega toimige samamoodi, nagu
esimese ja teise tõkke puhul.
OT: Väldi võimalusel külg ees maandumist, et mitte väänata jalga või kaotada tasakaal.
Madalamate tõketega ole ettevaatlik, et ei lööks kas pead või muud kehaosa vastu tõket.

6.10

Takistus 10. Iiri laud

Kõrgus 2 m
Laua laius 45 cm
Laua paksus 5-7 cm

Joonis 14. Iiri laud.
Nõue: Ületage takistus jooksusuunas; lubatud on kõik tehnikad. Külje-/tugipostide
kasutamine on keelatud.
Iiri laud – standardne tehnika 1.variant.
① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Hüpake vasakult jalalt (tõukejalg) ja
võtke vasaku käega lauast kinni.

② Haarake parema käega laua
kaugemast servast kinni (käsi on
väljasirutatud ja toetub tõkkele 45
kraadi nurga all).

③ Inertsimomendi kasutamine
(jalad liiguvad ettepoole).
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④ Tagasi õõtsumisel tõstke vasak
jalg võimalikult kõrgele ja asetage
kand lauale.

⑤ Tõstke vasak käsi üle parema käe
ja haarake laua kaugemast servast.
Vaagna tõstmiseks sirutage keha.

⑥ Vasaku käega tõmmates keerake
üle parema õla ning viige hoojalg
vasaku jala alt läbi.

⑦ Tõugake parema käega laualt üles
ja keerake end alla hüpates
jooksusuunda.

⑧ Maandumisel kaks tugipunkti
jooksusuunas nii, et üks jalg jääb
teisest ettepoole.

OT: Haara kindlasti hüpates sõrmedega laua tagant, et mitte inertsist selili kukkuda. Alla
hüpates ärge maanduge külg ees, oht jalga väänata või tasakaalu kaotada. Maandudes
vetruge põlvedest, et vältida põrutusi.
Iiri laud – standardne tehnika 2.variant.
① Lähenege mõõdukal
kiirusel. Tõugake kahe
jala tõukest üles lauale
nii, et saaks haarata
mõlema käe sõrmedega
laua tagumisest servast.
Üleshüppel tõugake end
kõrgele, mitte kaugele.

② Maandudes lauale
küünarvarstoengusse,
kallutage keha
ettepoole, et rinnak
oleks vastu lauda,
samal ajal viige hooliigutusega jalad ette.

③ Jalgade tagasi liikumise inertsiga
tooge jalad küljelt lauale.

④ Kätega toetades suunake keha üle
laua maha nii, et maandumisel oleks
kaks tugipunkti jooksusuunas, kus üks
jalg jääb teisest ettepoole.

OT: Haara kindlasti hüpates sõrmedega laua tagant, et mitte inertsist selili kukkuda. Alla
hüpates ärge maanduge külg ees, oht jalga väänata või tasakaalu kaotada. Maanduses
vetruge põlvedest, et vältida põrutusi.
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6.11

Takistus 11. Tunnel ja topelttõkked

Tunneli pikkus 1.1 m
Tunneli avaus 50x50 cm
Tõkke kõrgus 120 ja 50 cm

Joonis 15. Tunnel ja topelttõkked.
Nõue: Liikuge läbi tunneli, ronige üle esimese tõkke ja seejärel liikuge teise tõkke alt läbi.
Tunnel ja topelttõkked – standardne tehnika.
① Lähenedes vähendage hoogu/kiirust. Astuge suur samm, kummarduge, asetage käed
maha ja hoidke pea otse.

② Liikumisinertsi kasutades ronige
tunnelist läbi (vajadusel roomates).

③ Tõuske püsti ja astuge järgmine
samm vasaku jalaga.

OT: Kasuta võimalusel varrukaid, et keha libiseks paremini. Siruta käed ette, et õlavööde
mahuks paremini tunnelist läbi. Hoia pea madalal, et pead vastu tunneli ülemist serva ära ei
lööks. Tunnelist välja tulles ole tõusmisega ettevaatlik, et selga vastu tunneli ülemist äärt ära
ei lööks.
④ Hüpake esimesele tõkkele.

⑤ Toetage parema jala sisekülg tõkkele,
vasaku käega toetage keha.
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⑥ Viige vasak jalg (hoojalg) toetava
parema jala alt läbi ja hüpake nii, et vasak
jalg jääb võimalikult lähedale teisele
tõkkele (parem jalg vasaku jala lähedale)
ja käed toetuvad maha.

⑦ Teise tõkke alt ronimiseks kallutage,
seejärel tõuske üles ja jätkake jooksu.

OT: Tunnelist tõustes veendu, et varrukad ei kataks peopesa – tõkkel on oht nii libiseda.
Arvesta, et madal tõke on 10 cm madalam kui takistusel nr 9 – ära löö pead või muud kehaosa
vastu tõket.

6.12

Takistus 12. Nelja sammu tõkked

Tõkete vahe 1.45 m
Tõkete kõrgused 0.75, 1.25, 1.80 ja 2.30 m

Joonis 16. Nelja sammu tõkked.
Nõue: Ületage kõik neli tõket vabalt valitud tehnikas (turvavõrgu puudutamine on keelatud)3.
Nelja sammu tõkked – standardne tehnika3
① Lähenemisel suurendage
kiirust. Esimesel tõkkele astu
parema jalaga.

② Jookske üle tõkete,
hüpates ühelt tõkkelt teisele,
keha alati veidi ettepoole
kallutatuna.

Turvavõrgu kasutamine on hädaotstarbeks, mis aitab vältida kukkumisi ning sellest tulenevaid
vigastusi.
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③ Kummardage ülakeha
ettepoole ja toetage seda parema
käega. Asetage vasaku jala
sisekülg tõkkele ja viige parem
jalg (hoojalg) ühe hooga üle
tõkke.

④ Kummardage ülakeha
ettepoole ja toetage seda parema
käega. Asetage vasaku jala
sisekülg tõkkele ja viige parem
jalg (hoojalg) ühe hooga üle
tõkke.
⑤ Maandumisel neli tugipunkti jooksusuunas.
OT: Väldi tõketel kõõlumist ehk ükshaaval ületamist, oht tagasisuunas kukkuda (ületa
tõkked hooga ja keha kallutatuna ettepoole).
6.13

Takistus 13. Küngas

Kõrgus 1.8 m
Augu madalaim osa 50 cm

Joonis 17. Küngas
Nõue: Ületage vabalt valitud tehnikas.
Küngas – standardne tehnika.
① Lähenemisel suurendage kiirust.
Astuge kõrgendikule võimalikult
kõrgele ja jookske ülesmäge.

② Kõrgendiku kaugemas servas
kummarduge ettepoole ja hüpake
vasaku jalaga kõrgendiku servalt alla.
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③ Maandumisel neli
tugipunkti jooksusuunas.

6.14

Takistus 14. Madal sein

Kõrgus 1 m

Joonis 18. Madal sein
Nõue: Ületage vabalt valitud tehnikas.
Madal sein – standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal kiirusel.
Toetuge vasaku käega seinale ja
hüpake parema jala (hoojalg)
siseküljega seina peale ning viige vasak
jalg ühe hooga üle seina.

② Hüpake alla,
kummardudes ettepoole.

③ Maandumisel üks tugipunkt; jätkake
jooksmist.

OT: Ole ületamisel ettevaatlik, et käsi toetaks kindlalt seinale ja ei libiseks üle (eriti märja
takistuse puhul) ning külghüppe tegemisel jalanõu nina seina taha kinni ei jää.
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6.15

Takistus 15. Kaevik

Pikkus 3.5 m
Sügavus 2 m

Joonis 19. Kaevik
Nõue: Hüpake kaevikusse, seejärel ronige mööda otsaseina üles. Kaevikusse sisenedes ja väljudes
ei tohi kaeviku nurkasid ning külgi kasutada.
Kaevik – standardne tehnika
② Libistage end kaevikusse seina lähedale
(et saada maksimaalne kaugus
väljumiseks); maandumisel neli tugipunkti
jooksusuunas.

① Lähenemisel vähendage kiirust.
Astuge paremale, vasaku käega toetage
keha. Laske end enne hüpet võimalikult
madalaks, et vähendada hüppe kõrgust

③ Jookske esirinnatise suunas ning
hüpake sellele ühe jalaga (parema
jalaga) võimalikult kõrgele.

④ Tõmmake end üles, toetuge
küünarnukist kõverdatud parema käega
esirinnatise ülaosale ning suruge end
vasaku käega (pööratava käega) üles.
Asetage vasaku jala sisekülg kaeviku
servale, suruge end käte ja vasaku jalaga
üles ja seejärel tõmmake üles parem jalg.
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⑤ Tõuske püsti ja jätkake
jooksmist.

OT: Maandu pehmelt/vetruvalt, käega tagaseinast toetudes kergelt hoogu pidurdades.

6.16

Takistus 16. Jäik redel

Kõrgus 4 m

Joonis 20. Jäik redel.
Nõue: Minge üle ülemise tala ja laskuge alla või hüpake teisele poole ettevalmistatud
maapinnale.
Jäik redel – standardne tehnika.
② Ronige astmetest
üles, haarates
koordineeritult
(vaheldumisi
haaramine), samal ajal
tahapoole kallutades.
Astuge parema jalaga
kindlalt astmele,
seejärel vasakuga
(ärge hüpake
astmetele).

① Lähenege
mõõdukal kiirusel.
Hüpake esimesele
või teisele astmele
(kannad on allapoole
suunatud asendis) ja
haarake mõlema
käega astmetest
kõvasti kinni.
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④ Vasak käsi jääb üleronimisel ülemisele
talale (teise võimalusena hoidke kinni
käevarrega; käsivars ülemise lati alt ja
vertikaalsete torude vahelt). Kallutage
ettepoole ja haarake parema käega
ülemisest astmest kinni ja toetage keha,
viige parem jalg üle ülemise tala.

③ Haarake mõlema käega
ülemisest talast kinni.

⑤ Ronige madalamale
ja pöörake
jooksusuunda.

⑥ Hüpake
sobivalt
kõrguselt alla.

⑦ Maandumisel neli
tugipunkti
jooksusuunas.

OT: Ärge hüpake astmetel, oht mööda astuda. Valige enda jaoks ohutu kõrgus alla
hüppamiseks, et vältida põrutusi. Maanduge kohta, kus ei ole suuri ebatasasusi, et vältida
jala väänamist.
6.17

Takistus 17. Kõrge sein

Kõrgus 1.9 m

Joonis 21. Kõrge sein.
Nõue: Ületage vabalt valitud tehnikas.
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Kõrge sein – standardne tehnika.
② Toetuge parema
jalaga vastu seina ja
küünarnukist kõverdatud
parema käega seina
ülaosale, kallutage
ülakeha ettepoole ning
suruge end vasaku
käega (pööratava käega)
üles.

① Lähenemisel
suurendage kiirust.
Sooritage tugev äratõuge
(parema jalaga seinale
võimalikult kõrgele) ja
haarake mõlema käega
seina ülaosast kinni.

③ Asetage vasaku jala
sisekülg seina ülaosale
ja sirutage paremat
kätt.

④ Viige parem jalg vasaku jala alt läbi.

⑥ Maandumisel
kaks tugipunkti
jooksusuunas nii,
et üks jalg jääb
teisest ettepoole.

⑤ Hüpake
alla, samal ajal
parema käega
hoogu andes.

OT: Alla hüpates ärge maanduge külg ees, oht jalga väänata või tasakaalu kaotada.
Maanduses vetruge põlvedest, et vältida põrutusi.
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6.18

Takistus 18. Siksak poom

Poomi ühe osa
pikkus 5 m

Joonis 22. Siksak poom.
Nõue: Ületage siksak poom, hüpake kaugemast otsast maha teise piirdejoone taha. Kõiki
tasakaalu kaotamisi kahe joone vahel (joonisel pruuni värviga ala), mille tagajärjeks on
kontakt maapinnaga, loetakse veaks.
Siksak poom – standardne tehnika.
① Lähenege
mõõdukal kiirusel.
Hüpake siksak
poomile ja hoidke
käte abil
tasakaalu.

② Jookse (jalad
suunatud
väljapoole), lõigake
nurkasid hüpetega.

③ Suurendage
kiirust ja hüpake
poomilt maha selle
kaugemas otsas.

④ Maandumisel üks
tugipunkt; jätkake jooksmist.

OT: Suurenda siksak poomil kiirust alles siis, kui oled saavutanud tasakaalu. Liialt kiirustades
võid poomil mööda astuda.

6.19

Takistus 19. Labürint (S-kurv)

Pikkus 8 m
Kõrgus 80 cm

Joonis 23. Labürint
B
Nõue: Jookske läbi labürindi. Toetuseks võib kasutada labürindi horisontaalseid ja
vertikaalseid piirdeid.
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Labürint – standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal
kiirusel.
Suunda muutes haarake
mõlema käega piiretest
kinni (ärge aeglustage).

② Toetage
suunamuutusi
käega kindlalt
tõmmates.

OT: Suunamuutusi tehes ole ettevaatlik, et kätega hoogu tõmmates
puusaga/põlvega/jalaga vastu horisontaalset või vertikaalset piiret ära ei lööks.
6.20

ennast

Takistus 20. Kolm seina

Seinte vahe 6 m
Kõrgus 1, 1.2 ja 1 m

Joonis 24. Kolm seina.
Nõue: Ületage kõik kolm seina vabalt valitud tehnikas.
Kolme seina standardne tehnika.
① Lähenege mõõdukal kiirusel. Kallutage ettepoole ja toetuge vasakule käele.

② Asetage parema jala sisekülg seinale ja viige vasak jalg parema jala alt läbi.

③ Maandumisel üks tugipunkt; jätkake jooksmist.

④ Kasutage teise ja kolmanda seina ületamisel sama tehnikat.
OT: Ole ületamisel ettevaatlik, et käsi toetaks kindlalt seinale ja ei libiseks üle (eriti märja
takistuse puhul) ning külghüppe tegemisel jalanõu nina seina taha kinni ei jää
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6.21

Puki kasutamine treeningutel ja võistlustel

6.21.1 Takistusriba 20 takistuselemendile lisaks on riba osaks ka kastid/pukid (joonis
25.), mida kasutatakse treeningutel ja võistlustel teatud takistuste ületamiseks.

Joonis 25. Pukk
6.21.2 Pukke kasutatakse takistustel 10 (iiri laud), 15 (kaevik) ja 17 (kõrge sein) ning kui
meestel on lubatud neid kasutada ainult treeningutel, siis naistel on nad võistlustel
raja lahutamatuks osaks ja neid on keelatud sellel ajal eemaldada.
6.21.3 Pukk pannakse takistuse 10 juurde nii, et kasti tagumine külg oleks täpselt laua
esiosa servaga kohakuti.
6.21.4 Takistuste 15 ja 17 puhul on pukk paigutatud tagumise küljega otse vastu seina.
6.21.5 Pukid on reeglina valmistatud puidust, mille pind ei tohi märjaga muutuda libedaks.
6.21.6 Kui pukki ei kasutata, hoia pukki kuivas kohas. Võimalusel nt takistuse nr 8
(kaldsein) all; sel puhul säilib pukk kauem tervena ja on ohutum kasutada.
OT: Enne puki kasutamist veendu, et pukk on terve. Ole ettevaatlik puki kasutamisel, kui
pukk on märg, võib ta olla libe. Takistuse 10 puhul ole ettevaatlik, et puki tagaservast mööda
ei astu või kukkumisel tagaserv selja alla ei jääks.
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7. VÕISTLUSTEHNIKA
MÄRKUS! Võistlustehnika on eespool kirjeldatud standardse tehnika täiendus. Seda peaksid
kasutama kõrgema tasemega võistlejad. Kirjeldused on üldised. Vasaku- ja/või
paremakäelised lähenemised sõltuvad individuaalsetest tehnikatest.

7.1 Takistus 1. Köisredel
① Kiire ja energiline
lähenemine.
Hüpake teisele või
kõrgemale astmele.

② Ronige kiiresti üles.

③ Alustage
ületamist
võimalikult vara
(ülevalt kolmas
või neljas aste)
mõlema käega
tugevalt
tõmmates.

④ Ülestõmbamisel toetuge hoojalale.

⑤ Üleronimisel
haarake võimalikult
madalast astmest,
et keha
liikumishoogu
aeglustada.

⑥Allahüppami
se ajal pöörake
keha,
valmistuge
maandumiseks
jooksusuunas.

⑧ Jooksmise alustamiseks kasutage
maandumise hoogu.

⑦ Maandumisel
neli tugipunkti
jooksusuunas nii,
et üks jalg jääb
teisest ettepoole.
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7.2 Takistus 2. Topelttõke
MÄRKUS! Kasutage lähenemisel ja ületamisel standardset tehnikat, kuid kiiremini.

7.3 Takistus 3. Komistustraat
① Lähenege suurel kiirusel.

② Ületage traadid ilma vahepealseid
samme tegemata (hoojala säär liigub
ülespoole, jalaselg on välja sirutatud).
Kallutage keha ettepoole ning astuge
võimalikult lähedale järgmisele traadile.

Astuge komistustraadile
võimalikult lähedale.

7.4 Takistus 4. Traatvõrk
① Lähenege suurel kiirusel.
Keerake pea ja keha veidi küljele.

② Kummarduge ning ronige
liikumisinertsi abil võrgu alla,
kasutades kõigepealt sama
kehapoole jalga ja õlga.

③ Pöörake keha jooksusuunda.
Roomake kiiresti põlvedel, aidates
jalgade ja varvastega kaasa.
Takistuse lõpus jookske kiiresti edasi.
7.5 Takistus 5. Soo
① Kasutage standardset tehnikat,
kuid kiiremini. Kiirus suureneb
kohe pärast viimast pakku.

Teine võimalus: Ületage soo ilma kõigile pakkudele astumata.
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7.6 Takistus 6. Varbsein
① Lähenemisel suurendage kiirust.
Hüpake parema jalaga maast üles.
Hüpake vasaku jalaga madalaimale
latile ja haarake mõlema käega
kõrgeimast latist kinni.

② Hüpake vasaku jalaga alumiselt
astmelt eemale, viies samal ajal
parema jala jõuliselt üle ülemise
astme ja tõmmates mõlema käega
korraga.

③ Sirutamiseks kallutage end
tahapoole. Hoidke vasaku käega
kõrgeimast astmest kinni, samal ajal
viige parem jalg üle ülemise astme.

④ Haarake parema käega
keskmisest astmest kinni ja toetage
sellega keha, et allahüppamise ajal
liikumishoogu aeglustada.

⑤ Allahüppamise ajal pöörake
keha, suruge parema käega.

⑥ Sirutage vasak jalg allapoole,
samal ajal viivitage põlve tõstmisega
paremat jalga. Vasakule jalale
maandumisel üks tugipunkt.

7.7 Takistus 7. Poom
① Lähenemisel suurendage kiirust.
Jookske nõlvast üles. Esimene samm
võimalikult kõrgele.

② Horisontaalse tala alguses
viivitage hetkeks tasakaalu
leidmiseks, seejärel
kiirendage ja jätkake
jooksmist. Hoidke tasakaalu
käte abil.
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④ Maandumisel üks tugipunkt; jätkake
jooksmist.

③ Suurendage kiirust, hüpake.

7.8 Takistus 8. Kaldsein köiega
Kolme sammu tehnika
① Lähenege suurel kiirusel.
Jookske seinast üles võimaluse
korral ainult kahe sammuga.
Järjekorras nt vasakult paremale
(esimene ja teine samm).
② Kallutage keha ettepoole,
haarake mõlema käega seinast
kinni ja tõmmake jõuliselt, samal
ajal astuge vasaku jalaga seina
peale (kolmas samm).

④ Sirutage
parem jalg välja,
et tagada
paremale jalale
maandumisel
üks tugipunkt.

③ Viige
parem jalg
toetuva jala
alt läbi ning
hüpake
hooga alla.

⑤ Maandumisel
üks tugipunkt;
jätkake jooksmist.
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7.9 Takistus 9. Horisontaalsed tõkked (ülevalt-alt)
Lähenege suurel kiirusel. Suurem ületamiskiirus kui standardse tehnika puhul.
7.10

Takistus 10. Iiri laud

① Lähenege suurel kiirusel.
Hüppe ajal sirutage hoojalg
allapoole, samal ajal viivitage
põlve tõstmisega tõukejalga.

② Hoojalale maandumisel
üks tugipunkt; jätkake
jooksmist.

7.11

Takistus 11. Tunnel ja topelttõkked

① Lähenege suurel
kiirusel, et liikuda läbi
tunneli ühe hooga.
Ettevaatust, et pead
ära ei löö!

7.12

Takistus 12. Nelja sammu tõkked

① Lähenege suurel
kiirusel ja suurendage
kiirust veelgi.
Alustage hüppamist
parema jalaga. Hüpake
ühelt tõkkelt teisele,
samal ajal keha veidi
ettepoole kummardudes.
② Üle neljanda tõkke
hüppamisel sirutage
parem jalg ettepoole,
hoides keha veidi
paremale ja toetades
paremat kätt lühidalt
tõkkele.
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③ Sirutage parem jalg
allapoole, samal ajal
viivitage põlve tõstmisega
vasakut jalga. Paremale
jalale maandumisel üks
tugipunkt.
Jätkake jooksmist.
Variant: Võtke vasaku käega tõkke ülaosast kinni ja sooritage vasak külghüpe võimalusel jalgadega
viimast tala puudutamata ning maanduge kõigepealt vasakul jalal.

7.13

Takistus 13. Küngas

① Lähenege suurel kiirusel ja
suurendage kiirust veelgi.
Energiline hüpe ülevalt,
viivitades kukkumist teise jala
tõstmisega.

② Maandumisel üks tugipunkt,
jätkake jooksmist.

7.14

Takistus 14. Madal sein

① Lähenege suurel kiirusel.
② Energiline hüpe takistuse suunas
võimalikult kaugelt.
Ületage sein kätt seinale toetamata
või toetades korraks.
③ Maandumisel üks tugipunkt;
jätkake jooksmist.
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7.15

Takistus 15. Kaevik

① Kaevikusse maandumisel üks
tugipunkt.

② Võimaluse korral tehke ainult üks
lähenemissamm ja energiline hüpe
ülespoole.

③ Tõukamisel asetage kohe üks
jalg mõlema käe vahele kaeviku
servale.

7.16

Takistus 16. Jäik redel

① Kiire ja
energiline
lähenemine.
Hüpake teisele või
kõrgemale astmele.

② Ronige kiiresti
üles.
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③ Alustage üleronimist
võimalikult madalalt (ülevalt
kolmas või neljas aste) ja
tõmmake end mõlema käega
üles. Kasutage jalgu
vaheldumisi.

④ Ronige üle.

⑤ Haarake võimalikult
madalast astmest, et
keha liikumishoogu
aeglustada.

⑥ Allahüppamise ajal
pöörake keha (valmistuge
maandumiseks
jooksusuunas).

⑦ Maandumisel kaks
tugipunkti jooksusuunas nii,
et üks jalg jääb teisest
ettepoole; jooksmise
alustamiseks kasutage
maandumise hoogu.

7.17

Takistus 17. Kõrge sein

① Hüpake seinale.

② Seinale jõudes tõugake
mõlema käega kohe üles.
Seejärel hüpake või põigake
üle seina.
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③ Maandumisel üks
tugipunkt; jätkake
jooksmist.

7.18

Takistus 18. Siksak poom

Ületage võimalikult kiiresti. Püüdke teha võimalikult vähe samme. (Sammude arv ja järjestus 4–3–
3).
7.19

Takistus 19. Labürint (S-kurv)

① Jookse kiiresti. labürindis
säilita võimalikult palju hoogu.
Kiirendamiseks toetage
suunamuutusi käega kindlalt
tõmmates.

7.20

Takistus 20. Kolm seina

① Lähenege suurel kiirusel ja
suurendage kiirust veelgi.
② Hüpake jõuliselt igale seinale võimalikult
kaugelt (nt äratõuge parema jalaga).
③ Toetage vasak jalg korraks seinale, viies
samal ajal parema jala vasaku jala alt läbi.
Toetage seinale parema käega seina
ülaosast kinni hoides.
④ Seinte vahel on kuni kolm sammu.
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8. JUHISED INSTRUKTORITELE
8.1 Sissejuhatus
8.1.2 Üldkehaline
baastreening
tagab
takistuste
läbimiseks
minimaalse
treeningtaseme. Seetõttu tuleks takistusribal treenimist alustada pärast mõningast
sõjalise baasväljaõppe perioodi või kui on tagatud hea kehaline vorm.
8.1.3 Juhendamine ja treenimine peaks toimuma rühmades mitte rohkem kui kahekümne
sarnase treeningtasemega inimesega.
8.1.4 Takistuste ületamine nõuab erinevaid oskusi. Seetõttu tuleks neid tehnikaid
harjutada mitmes etapis järgnevalt:
8.1.4.1 tabelvarustusega tutvumine;
8.1.4.2 valitud takistuste standardse tehnika õppimine;
8.1.4.3 kogu takistusriba läbimine;
8.1.4.4 võistlustehnika.
8.1.5 Sõltuvalt olukorrast peavad instruktorid võtma ja jõustama nõutavad
ohutusmeetmed.
8.2 Maandumise tehnikad
8.2.1 Õige maandumine on takistuste ületamise põhinõue. Soovitatav on harjutada
maandumistehnikaid (vt peatükk 8.5) järjekorras kas enne takistusriba läbimist
või selle ajal:
8.2.1.1 maandumisel neli tugipunkti (takistused 1 ja 16);
8.2.1.2 maandumisel kaks tugipunkti takistustel 6 (üks jalg teisest ettepoole) ja
17;
8.2.1.3 maandumisel üks tugipunkti takistustel 7 ja 18.
8.3 Põhilised läbimistehnikad
8.3.1 Konkreetsete takistuste ületamiseks on vaja teatud liikumisoskusi – põhilisi
ületamise tehnikaid, mis on järgnevad:
8.3.1.1 plangu ületamise tehnika;
8.3.1.2 redelil ronimise tehnika;
8.3.1.3 seina ületamise tehnika;
8.3.1.4 tasakaalu tehnika;
8.3.1.5 külghüppe tehnika;
8.3.1.6 rütmitehnika.
8.3.2 Takistused, mida saab ületada sarnase põhitehnika abil.
Põhitehnika

Takistus (nr)

1) Plangu ületamise tehnika Iiri laud (10)

2) Redelil ronimise tehnika

Köisredel (1)
Varbsein (6)
Jäik redel (16)
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3) Seina ületamise tehnika

Kaldsein köiega (8)
Kaevik (15)
Kõrge sein (17)

4) Tasakaalu tehnika

Poom (7)
Siksak poom (18)

5) Külghüppe tehnika Topelttõke (2)
Horisontaalsed tõkked (ülevalt-alt) (9)
Madal sein (14)
Tunnel ja topelttõkked (11)
Kolm järjestikust seina (20)
6) Rütmitehnika

Komistustraat (3)
Soo (5)
Nelja sammu tõkked (12)
Küngas (13)

8.4 Metoodiline järjekord
8.4.1 Õige metoodiline järjekord on järgmine:
8.4.1.1 ettevalmistavad harjutused;
8.4.1.2 standardse tehnika kasutuselevõtt:
8.4.1.2.1
kirjelduste järgi;
8.4.1.2.2
selgituste järgi;
8.4.1.2.3
jooniste järgi (nt. pildid, videod) ja (instruktorite või
sobivate koolitajate korraldatavate) demonstratsioonide järgi.
8.4.2 Mõnda liikumistehnikat tuleb käsitleda üksikasjalikumalt ja seda tuleb harjutada
vähem nõudlikes olukordades.
8.4.3 Õigete liigutuste meelde jätmisel aitab võrdlemine saavutuste ja treeningu
eesmärkide ning paranduste vahel.
8.4.4 Ettevalmistavad harjutused aitavad tutvuda takistustega ja liikumisega ning
hõlmavad järgnevat:
8.4.4.1 mängud takistuste ümber;
8.4.4.2 harjutamine paaris;
8.4.4.3 rühmaharjutused;
8.4.4.4 takistuste ületamine vabalt valitud tehnikas.
8.4.5 Minimaalne nõue takistusriba läbimiseks on põhiliste ületamistehnikate valdamine
järgnevas:
8.4.5.1 takistus 10: Iiri laud (treeningu eesmärk on planguületamise tehnika);
8.4.5.2 takistus 6: varbsein (treeningu eesmärk on redelil ronimise tehnika);
8.4.5.3 takistus 17: kõrge sein (treeningu eesmärk on seina ületamise tehnika).
8.4.6 Neid tehnikaid tuleb õppida alguses. Muud põhitehnikad järgnevad hiljem.
Treenimine peaks toimuma sarnase tulemuslikkusega rühmades.
8.4.7 Pärast põhiliste ületamistehnikate omandamist tuleb neid proovida sarnaste
takistuste rühmades, kus neid saab rakendada.
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8.4.8
8.4.9

Selgita ja kasuta erinevaid harjutusi kuni standardsed tehnikad on omandatud.
Täiuslikkus saavutatakse nõudmiste suurendamise teel. See hõlmab järgnevat:
8.4.9.1 suurem kiirus takistuste ületamisel (järgides ohutustehnikat);
8.4.9.2 suurem jooksukiirus (k.a takistuste vahel);
8.4.9.3 korraga pikemate lõikude (6–10 takistust) läbimine;
8.4.9.4 kogu takistusriba läbimine korraga;
8.4.9.5 võistlustehnika kasutamine.
8.5 Maandumise tehnikate harjutused
8.5.1 Allpool kirjeldatud harjutused on näideteks. Neid võib instruktor muuta vastavalt
nõuetele ja olukorrale (takistusriba, ilmastikutingimused, rühma tase).
8.5.2 Maandumise tehnikad takistusribal on järgnevad:
8.5.2.1 maandumisel neli tugipunkti (käed ja jalad);
8.5.2.2 maandumisel kaks tugipunkti (ainult jalad);
8.5.2.3 maandumisel üks tugipunkti (ainult üks jalg).
8.5.2.4 maandumist nelja tugipunkti rakendatakse algajatele või tabelvarustuse
kasutamisel ja kõrgetelt takistustelt hüppamisel.
8.5.3 Võistlustehnikas kasutatakse ainult kahe või ühe tugipunktiga maandumist.
1) Maandumisel neil tugipunkti (käed ja jalad)
Treenige

köisredel (1)
jäik redel (16)
siksak poom (18)

Rakendage

köisredel (1)
kaldsein köiega (8)
nelja sammu tõkked (12)
küngas (13)
kaevik (15)
jäik redel (16)

Liikumiste kirjeldus
1. Kehaasend pärast hüppe sooritamist:
1) jalad õlgade laiuselt;
2) põlved kergelt kõverdatud, keha
ettepoole kallutatud, käed ette välja
sirutatud (eelpingutus);
3) maandumine mõlemale jalale;
4) löögi pehmendamiseks põlved kergelt
kõverdatud, peopesad vastu maad, keha
liikumiskiiruse vähendamine (põlvest
kõverdatud kükk).

Tähelepanekud instruktorile
1. Kõige sagedasemad vead:
1) eelpingutust pole;
2) jalad on avatud liiga laialt või mitte
piisavalt;
3) kehaasend püstine või liialt keha
ettepoole kõverdatud;
4) keha pole ühes suunas.

Ettevalmistavad harjutused
1. Harjutused hüppamisoskuse
parandamiseks:
1) hüppenööriga hüpped;
2) hüppejooks, hüpperada;
3) hüpped takistustel.

Tähelepanekud instruktorile
Hüpete treenimine on energiakulukas,
seetõttu peab treeningprogramm vastama
rühma üldisele füüsilisele tasemele.
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Treeningprogramm
1. Vertikaalne hüpe, maandumisel neli
tugipunkti;
2. lähenemisjooks, hüpe ühelt jalalt,
maandumisel neli tugipunkti;
3. harjutamine takistuste kõrgusega;
4. hüpe takistuselt 16: (jäik redel) ja
takistuselt 1: (köisredel) kolmandalt,
neljandalt ja viiendalt astmelt maandumisel neli tugipunkti.

Tähelepanekud instruktorile
Alustada tuleb ühe sammuga, suurendades
lähenemisjooksu ja –kiirust;
ronida alguses aeglasemalt, ronida alguses
poolele maale ja sealt samm-haaval;
hüpped redelil järk-järgult kõrgemalt.

2) Maandumisel kaks tugipunkti (ainult jalad)
Treenige

Rakendage

varbsein (6)
jäik redel (16)
kõrge sein (17)
siksak poom (18)
topelttõke (2)
varbsein (6)
iiri laud (10)
kõrge sein (17)

Liikumiste kirjeldus
Kehaasend pärast hüppamist nagu nelja
tugipunktiga maandumisel, kuid keha
vertikaalselt ja käed külgedel.
Kahe tugipunktiga maandumine, põlved
kergelt kõverdatud.

Tähelepanekud instruktorile
1. Kõige sagedasemad vead:
1) eelpingutust pole;
2) jalad liiga koos;
3) samm liiga pikk;
4) liigne kallutamine ette- või tahapoole.

Treeningprogramm
Üle teiste inimeste hüppamine,
maandumisel kaks tugipunkti;
hüpe kahe tugipunktiga maandumisega:
1) poomidelt;
2) mõlemalt poomilt koos
lähenemisjooksuga;
3) kõrgelt/madalalt seinalt;
hüpe eespool toodu kohaselt, kahe
tugipunktiga maandumine nii, et üks jalg
jääb teisest ettepoole;
hüpe takistuselt 16: (jäik redel), teine,
kolmas ja neljas aste.
hüpe takistuselt 6: (varbsein) ja takistus 17:
(kõrge sein) kahe tugipunktiga
maandumine;
harjumine takistuste kõrgusega.

Tähelepanekud instruktorile
Treenige liigutuste kombinatsioone.
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3) Maandumisel üks tugipunkt (ainult üks jalg)
Treenige
Rakendage

poom (7)
siksak poom (18)
poom (7)
madal sein (14)
siksak poom (18)
kolm seina (20)

Liikumiste kirjeldus
Kehaasend pärast hüppe sooritamist: käed
ja jalad nagu hüppejooksu puhul, püstine
kehaasend.
Maandumine ühele jalale (eelpingutus),
jooksmise jätkamine.

Tähelepanekud instruktorile
1. Kõige sagedasemad vead:
1) maandumisjalg ilma piisava
eelpingutuseta (oht, et põlve
kõverdatakse kogu ulatuses);
2) liigne kallutamine ettepoole;
3) paus jooksmisel.

Treeningprogramm
Jooksmine takistusele 18: (siksak poom),
hüpe, maandumisel üks tugipunkt.
Ühe tugipunktiga maandumine takistuselt 7:
(poom).

Tähelepanekud instruktorile
Üks koolitatav teise järel ühes
liikumissuunas.

8.6 Põhiliste läbimistehnikate treeningprogrammid
1) Plangu ületamise tehnika
Treenige

iiri laud (10)

Rakendage iiri laud (10)
Treeningprogramm

1. Lähenege takistusele hoogsas tempos,
hoides keha veidi ettepoole kallutatult.
Hüpake kõrgele ja haarake ühe käega laua
ülaosa kaugemast servast, teise käega
ülaosa lähimast servast (kindel haare),
kiikuge.

Tähelepanekud instruktorile
1. Pehmendage laua ülaosa serva
(kinnitage tekk, matt vms). Kirjeldage,
selgitage, näidake, demonstreerige.

2. Määrake tõukejalg, sammude arv,
tähistage hüppekoht. Hüpake maha ühe
jalaga. Jälgige, kas keha puutub kokku laua
ülemise osaga. Pöörake käsi umbes 45
kraadi alla ülespoole ja haarake sõrmedega
lauast, selle kaugemast servast. Määrake
kiikumise suund (paralleelselt haarava
käega).
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2. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt, kuid
lähenege aeglaselt. Kiikuge edasi-tagasi.
Kiikuge tagasi, kallutage pea taha ja viige
tõukejalg küljelt nii, et kand jääb lauale.
3. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt, kuid
ilma kiikumiseta.
4. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt, kuid
lähenege keha veidi kallutades.
5. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt. Viige
vaba käsi risti üle väljasirutatud hoidva käe
(= ristuv haare), keerake keha üle laua
ülaserva, puudutage seda ja libistage end
mööda ülejäänud osa alla.
6. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt. Viige
hoojalg lauale toetuva jala alt läbi ja
libistage end alla.
7. Sirgjooneline lähenemine, rõhk jalgade
kiigutamisel

3. Abistage.

4. Abistage.
5. Lähenemise suund umbes 45 kraadi (et
see vastaks laua ülaosa kaugemast servast
haarava käe suunale).
6. Ristuv haare kaugele ette
(paremale/vasakule), keha sirutus.
7. Parandage liikumistunnetust,
korrigeerige.
1) Kõige tavalisemad vead:
2) liiga vähe kiigutamist;
3) vaagen liiga madalal;
4) pole piisavalt kehapingutust.
8. Kombineeritud lähenemine - ületamise
tehnika -maandumise tehnika.
Pehmendage maandumiskoht matiga.

2) Redelil ronimise tehnika
Treenige

varbsein (6)

Rakendage

köisredel (1)
varbsein (6)
jäik redel (16)

Tutvumine elemendiga
Alumise, keskmise ja kõrgeima astme
ületamine vabalt valitud tehnikas takistusel
6: (varbsein).

Tähelepanekud instruktorile
Mitme koolitatava samaaegse tegevuse
korral pöörata tähelepanu ohutustehnikale.

Treeningprogramm
1. Astuge alumisele ja seejärel
keskmisele astmele. Haarake mõlema
käega kõrgeimast astmest, tasakaalustage
keha kõrgeimal astmel, jalad vastaval küljel
allapoole sirutatud.
2. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt.
Viige parem käsi üle viimase astme teisele
poole keskmisele astmele (või hoidke kinni
käevarrega), vasak käsi haarab kõrgeimast
astmest, sooritage külghüpe nii, et astute
parema jalaga alumisele astmele, seejärel
vasaku jalaga. Laskuge alla parema jalaga
jooksusuunas.

Tähelepanekud instruktorile
1. Kirjeldage, selgitage ja demonstreerige.
2. Tugev haare.
3. Kirjeldus paremakäelistele.
4. Demonstreerige ja kirjeldage korduvalt.
5. Veenduge pärast üleronimist haarde ja
liikumise kindluses.
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3. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt;
lähenege kiiresti (sealhulgas laskumine ja
maandumine).
4. Liikumine täisulatuses.

6. Asetage maandumiskohale matt.
7. Märkige stardikoht, toetage ülespoole
liikumisel.
8. Kombineeritud lähenemisjooks ületamise tehnika - maandumise tehnika.

Võistlustehnika
Tähelepanekud instruktorile
1. Seiske kõige madalamal astmel ja
1. Käte ja jalgade liikumise kombinatsioon,
haarake kätega ülemisest astmest. Tõugake hüppejalg sirutatud (pikk pendelliikumine).
hüppejalaga, liigutage hoojalg küljelt ja
2. Kõige tavalisemad vead:
ülespoole, samal ajal käega tõmmates.
1) käega tõmbamine liiga vara (see
Tõstke põlv üles kõrgeima astme juurde,
raskendab tugi- ja hüppejala tegevust);
liikuge tagasi lähteasendisse.
2) hoojalg on alguses liiga kõverdatud.
2. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt.
Keha toetub kõrgeimale astmele, keha
tasakaal (stabiilne asend).
3. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt.
Jätkake liikumist ülespoole ja haarake
keskmisest astmest (pärast sirutamist).
Sooritage külghüpe teise küljega ja ronige
alla.
4. Liikumine täisulatuses ilma hüppamiseta.
Astuge maha madalaimalt astmelt.
5. Liikumine täisulatuses.
3) Seina ületamise tehnika.
Treenige

kaldsein köiega (8)
kõrge sein (17)

Rakendage

kaldsein köiega (8)
kaevik (15)
kõrge sein (17)

Treeningprogramm
1. Tehke kaks või kolm lähenemissammu,
hüpake seinale (jalaga võimalikult kõrgele),
hüpake tahapoole. (hoovõtu ja jala seinale
asetuse harjutamine)
2. Lähenemine aeglasel kiirusel, hüpe
seinale (lõpetav samm), mõlema käega
seina servast kinni haaramine, hüpe
tahapoole.
3. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt.
Kummarduge ettepoole, viige väljasirutatud
vaba jala (hoojalg) sisekülg seinale, tõstke
vaagnat ülespoole ja jätkake pööramist.

Tähelepanekud instruktorile
1. Märkige hüppekõrgus. Kontrollige jala
ja jalalaba asendit, et tagada staatiline
hõõrdumine takistusel.
2. Partner abistab libistamisel tagasi
lähteasendisse.

3. Kombineeritud lähenemine (ületav
maandumine).
4. Asetage maandumiskohale matt.
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Libistage end alla selg ees.
4. Liikumine täisulatuses.
Treenimine, kaldsein köiega (8)
1. Ronige köie abil ülespoole.

Tähelepanekud instruktorile
1. Kallutage tahapoole. Olge ettevaatlik, kui
kallak on libe. Kontrollige staatilist
hõõrdumist jalapäkaga.
2. Jookske kallakust üles hooga, kasutage
inertsimomenti ja toetuge täistallaga
(hõõrdumise suurendamine).
3. Energiline jooksmine kallakust üles.
Valmistage ette maandumiskast.

2. Lähenemine aeglasel kiirusel. Tõus ühe
jalaga. Kummarduge ettepoole, toetades
käsi vastu seina, libistage end alla.
3. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt, kuid
kaldseinast ülesliikumist sooritage kahe
sammuga.
4. Kiirem lähenemine. Jookske ülesse
poolele teele, laskuge alla, hüpake
takistusest eemale.
5. Suurendage lähenemise kiirust, jookske
kaldseinast üles, kummarduge ettepoole ja
asetage käed ülaservale. Toetuge
käsivartele, seejärel ronige köie abil alla või
libistage end pärast ülesronimist teiselt
poolt alla.
6. Liikumine täisulatuses.
Treenimine, kaevik (15)
1. Enne kaevikus treenimist veenduge, et
takistuse kõrge sein (17) ületamine on juba
omandatud.
2. Hüpake kaevikusse ja ronige teiselt poolt
kaevikut üles. Libistage end uuesti alla,
pöörake ümber ja lähenege uuesti seinale.
Ronige kaevikust välja seina ületamise
tehnikat kasutades

4. Olge liigeste ja selgroo osas ettevaatlik.
Ärge hüpake liiga tihti alla.
5. Kombineeritud lähenemine -põhi- ja
maandumise tehnika.

Tähelepanekud instruktorile
1. Mitu inimest treenib samal ajal
intensiivselt, seeriate kaupa (3x20 sek, 2
min paus).

4) Tasakaalu tehnika
Treenige

siksak poom (18)

Rakendage

poom (7)
siksak poom (18)

Treeningprogramm
Tasakaalustatud kõndimine poomil.
2. Hüpake takistusele, seiske hetkeks ja
seejärel kiirendage.
3. Hüpake üle nurkade.
4. Tasakaal S-kurvi takistusel.
5. Liikumine täisulatuses.

Tähelepanekud instruktorile
1. Äratõuge nurkade juures „sisemise“
jalaga
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5) Külghüppe tehnika
Treenige

poom (7);
madal sein (14);
Rakendage horisontaalsed tõkked (9);
tunnel ja topelttõkked (11);
madal sein (14);
kolm seina (20).
Treeningprogramm
1. Kõndige poomi poole, Haarake mõlema
käega takistuse ülaosast kinni. Asetage
väljasirutatud jala sisekülg seinale, lükake
alla ja astuge teise jalaga seina peale.
2. Toimige eespool kirjeldatu kohaselt kuid
takistusel madal sein (14).
3. Liikumine täisulatuses.

Tähelepanekud instruktorile
1. Jälgige keha ja jalgade sirutamist,
pöörake vaagen astumise ajal ettepoole.
Korrake, vahetage külge.

Treenimine, tunnel ja topelttõkked (11)
1. Õppige sukeldumisliikumist:
1) sammasendist;
2) kõndimisest;
3) aeglaselt jooksmisest.

Tähelepanekud instruktorile
1. Valmistage takistus ette: tunneli maapind
peab olema sile, kaetud PVC-fooliumiga
vms, kriidiga üle puistatud ja tähistatud
stardikohaga.
2. Keha pingutamine, peopesad ja
käsivarred libisevad ettevalmistatud
pinnale. Riietusena kasuta libisevast
materjalist pikkade varrukatega dressi vms.

2. Lähenege joostes ja sukelduge läbi
tunneli.
3. Topelttõkete ületamine sarnaselt
takistusega horisontaalsed tõkked (9).
4. Liikumine täisulatuses.

2. Püüdke jääda madalale takistuse kohal.
3. Lähenemise kombineerimine – ületamine
ja maandumine

Treenimine, madal sein (14)
1. Kiire lähenemine, stardikoht teatud
kaugusel takistusest.

Tähelepanekud instruktorile
1. Määrake stardipunkt.

Treenimine, kolm seina (20)
1. Liikumine täisulatuses. Seinade
vaheliste sammude arv maapinnaga pole
piiratud.
2. Liikumine täisulatuses, viie sammuga
seinade vahel.
3. Liikumine täisulatuses, nelja sammuga
seinade vahel.

Tähelepanekud instruktorile
1. Korrigeerige vigast külghüppe tehnikat.
Kinnistage tehnikat keskmisel seinal.

2. Nelja sammu korral tuleb külghüppel
külge vahetada (seetõttu peaksid
koolitatavad alustama oma nõrgema
küljega) ja läheneda suurema kiirusega.
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6) Rütmitehnika
Treenige

komistustraat (3)

Rakendage

soo (5)
nelja sammu tõkked (12)
küngas (13)

Ettevalmistav treening
1. Äratõuge ühe jalaga.
2. Jooksuhüpped.
3. Korrake kõiki harjutusi, viies jalgu üle
külgsuunas.

Tähelepanekud instruktorile
1. Täiendav koordinatsiooni- ja
hüppetreening.
2. Kasutage traatide asemel märgistusi
(muutuvad vahemaad).
3. Erinevad vahemaad. Lõpliku treeningu
jaoks märgistus iga 2 meetri tagant
(tähistab takistust).

Treeningprogramm
Tähelepanekud instruktorile
1. Traatide ületamine vabalt valitud tehnikas 1. Jalad liiguvad külgsuunas.
jooksusuunas.
2. Ületamine kahe sammuga traatide vahel.
3. Ületamine ühe sammuga iga traadi
2. See nõuab esimesele traadile
vahel.
võimalikult lähedale astumist.
Treenimine, soo (5)
1. Järgige märgistusi.

Tähelepanekud instruktorile
1. Pakkude asemel märgistused (nt kriit,
vaipkatted, riie jne). Erinevad vahemaad.
2. Jala keskkoht peab asuma pakkude
servas, kontakt kahe pakuga.
3. Viimane kontakt maapinnaga
takistuse ees on vasaku jalaga.
Keskenduge igalt pakult ära tõukele.
4. Suurendage kiirust, tagage kontakt jala
päkaga. Vähendage keha külgsuunalist
liikumist takistuse ületamisel.

2. Ületage takistus küljelt.
3. Ületage aeglaselt jooksusuunas
(hüpped).
4. Liikumine täisulatuses.

Treenimine, nelja sammu tõkked (12)
1. Jookske üle maas olevate märgistuste.
2. Jookske üles kolmandale tõkkele,
pöörake ümber ja jookske alla.
3. Jookske neljanda tõkke juurde,
seisatage, jookske alla.
4. Jookske üles suurema kiirusega,
viimasel tõkkel vähendage kiirust.
5. Hüpake tõkkelt alla, maandumisel neli
tugipunkti.

Tähelepanekud instruktorile
1. Valmistage märgistused ette pehmele
pinnale. Suurendage hüppejooksu
vahemaid.
2. Valmistage ette maandumiskast.
3. Jalad on täielikult tõkke peal.
4. Suurendage kiirust.
5. Proovige aktiivset hüppejooksu
ülespoole.
6. Külghüppe tehnika nõuab „õige“ jala
asetamist esimesele tõkkele.
7. Lähenemise kombineerimine, ületamise
ja maandumise tehnika
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