Juurdeviivad mängud

Ajaloost

Indiacat võib koolis mängida kui juurdeviivat mängu võrkpallile. Ta on taktika poolest
ja koormuselt sarnane võrkpallile, kuid
nõuab õpilaselt mängimiseks vähem tehnilisi
oskusi (indiacapalli ühe käega lööminesöötmine on tunduvalt lihtsam, kui võrkpalli). Arvestades, et mängu peamine vahend indiacapall maksab poes alla 200 krooni, on
päris huvitav mäng üsna “odavalt kättesaadav”.
1. Pall õhus. 4-6 liikmelised võistkonnad
moodustavad oma võistkonnaga ringi ning
üritavad indiacapalli söötmisega (algajad
viskamise ja püüdmisega) õhus hoida. Igal
võistkonnal oma pall. Kaotaja on võistkond,
kelle pall puudutab esimesena põrandat. Palli
ei tohi sööta tagasi mängijale, kellelt sööt
saadi. Mängu võib mängida ka kordade arvu
peale, võidab võistkond, kes tegi rohkem
söötusid.
2. Juurdeviivad mängud üle võrgu.
Võrk umbes õpilaste pea kõrgusel, mängitakse üldiselt indiaca reeglitega. Palli
löömise asemel on viskamine ja püüdmine.
Võistkond võib ka omavahel palli visata, aga
palliga mängija ei tohi teha samme .
Võrk alumise servaga vastu maad (nagu
tennisevõrk), indiacapalli peab sööduga üle
võrgu vastaste piiri mängima. Ühe võistkonna söötude arv ei ole piiratud. Võrku
võib vastavalt mängijate võimetele tõsta
ka kõrgemale ning söötude arvu piirata.

Indiaca päris täpne vanus ei ole teada, kuid
pärit on see sportmäng Lõuna-Ameerikast,
kus seda mängisid Brasiilia indiaanlased,
kes nimetasid mänguvahendit petekaks.
Euroopasse tõi indiaca Saksamaa õppejõud
Karlhans Krohn, kes avastas selle spordiala
enda jaoks Rio's 1936.a. Saksamaa ongi
indiaca arendamisel olnud juhtivaks riigiks
tänase päevani.
I maailmameistrivõistlused indiacas toimusid 2001. aastal Tartus, II MM Jaapanis
ning III toimub 2008 Luxembourgis. Kõikidel toimunud MM-del on Eesti olnud esikolmikus.

Mängime
indiacat

Tegijad

Eesti naiskond, Luxembourgi MM-l 2008
pronksmedalid
Fotod: www.indiaca.ee
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Vahendid ja väljak

Mängu eesmärgiks on saata indiacapall

Võistluspall

Treeningpall

Suled

INDIACAPALL peab olema ilma silmaga nähtavate väliste vigastusteta 4 terve ja ühe-suguse
sulega. Võistluspall: kaal 50 - 60 g, sulgede pikkus
kinnituskohast ülespoole 18-20 cm, padjakese läbimõõt: 7-8 cm. Treeningpall on võistluspallist kergem.
VÕRK on 0,9 m laiune
ja 6,1 m pikkune (kahe
posti vahel) ning koosneb kuni 4-5 cm küljepikkusega
võrgusilmadest. Võrk on rohelist
värvi ning tal on küljelindid ja antennid. Võrgu kõrgus on meestele 2,40 m,
naistele 2,20 m ja segavõistkondadele 2,30 m.

MÄNGUVÄLJAK

B
A
B

on ristkülik
mõõtmetega 16 x 6,1. Kesk-joonest
(A) asuvad mõlemal pool 3m kaugusel ründejooned (B).
Kooli tingimustes saab mänguks kasutada võrkpallipiire ja –võrku, võrgu kõrgus pannakse vastavalt mängijate võimetele.

määrustepäraselt üle võrgu nii, et see
maanduks vastase väljakupoolel ning takistada palli maandumist oma väljakul.
Võistkond tohib palli lüüa kolm korda, et
saata pall vastase väljakule.
Mängitakse kahe 5-liikmelise võistkonna
vahel, segamängus peab väljakul olema
vähemalt 2 meest ja 2 naist.
Mängitakse kas aja või punktide peale.
Geimi aeg (5 - 10 min) või võiduks vajalikud punktid (üldjuhul 15 või 25) määratakse ära võistlusjuhendiga.
Palling sooritatakse otsajoone tagant,
kuni 14 aastastel mängijatel on õigus
servida 3m rünnakujoone tagant
Määrustepärane palling: mängija hoiab
ühe käega palli puusavööst madalamal ja
teise käe labaga lööb palli üle võrgu vastaspoolele
3 mängijat on ründalamängijad (pallingu
ajal 3m joonest eespool), 2 mängijat
kaitsemängijad (pallingu ajal 3m joonest
tagapool), kaitsemängija ei tohi palli üle
võrgu lüüa ründealast
Palli ei tohi visata, vaid tuleb käega lüüa ,
lüüa võib ka kahe ühendatud käega
Palli ei tohi mängida mistahes muu kehaosaga peale käe
Iga vastasvõistkonna viga annab punkti
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Punkti saab, kui indiacapall:

puudutab
oma mänguväljakut, lüüakse vastasele võrgu alt, puudutab mõnda eset väljaspool
väljakut või lage, langeb põrandale täielikult väljaspool piirjooni, puudutab pallingul võrku, puudutab võrgu väliseid osi
(antenne, nööre, poste või võrku ennast
väljaspool antenne/piirdelinte) palli on
ühe võistkonna poolt puudutatud rohkem
kui kolm korda
Punkti saab, kui üks mängija: puudutab
võrku, nööre või posti; haarab võrgust alt
või pealt kinni, puudutab vastaspoole väljakut, lööb palli kaks korda järjest, v.a.
sulustamisele järgnev löök; teeb pallingul
vea, ületab või puudutab pallingut sooritades otsajoont; puudutab palli mistahes
kehaosaga peale käe; teeb asetus- või kohavahetusvea; venitab tahtlikult mänguaega "mäng aja peale" puhul; teeb tagaliinimängijana ründelöögi ründealalt; sulustab vastase pallingu või teeb kohese tagasilöögi ründealalt (lubatud on tagasilöök
tõusva pallina); saab kohtunikult ebasportliku käitumise eest hoiatuse
Palli ei tohi hoida ega tirida sulgedest (ka
mänguseisakul vastastele või kohtunikule
palli andmisel)
Täpsed indiaca määrused leiad Eesti
Indiaca Liidu kodulehelt www.indiaca.ee

võib muuta huvitavamaks ka sellega, et
söödu saaja peab ütlema näiteks mingi linnu, looma, söögi vms. nime. Kes kordab juba öeldut või jätab ütlemata, langeb mängust välja.
2. Mäng lumel. Talvel on vahtkummist
palliga väga lõbus mängida jalgpalli lumel.
Seda võib teha kas staadionil või metsalagendikul. Väravateks võivad olla kurikad
ning piirid lepitakse enne mängu kokku.
3. Penaltite löömise võistlus. Võib mängida 2-4 võistkonna vahel, võidab võistkond, kes saab rohkem punkte. Kasutada
võib erinevaid variante - väravavahiga
(tavaline penalt), ilma väravavahita
(kaugemalt löömine), kurika tabamine väravas, mitme kurika tabamine (nurgapoolsed
annavad rohkem punkte), ülemise põiklati
küljes rippuvate kurikate tabamine jm. variandid.
4. Erinevad teatevõistlused.
erinevad palliga liikumise variandid üle
väljaku ja tagasi - slaalom, sööt paariliste
vahel, liikumine kindlate puute kordadega
(kes jõuab kaugemale või mingile märgile
lähemale), mingi lisaülesande täitmine
palli jalaga vedamise ajal jm.
täpsuse ja osavuse peale - väravate löömine, kurikate tabamine, söötmine seisvale paarilisele, peaga sööt paarilisele jm.
Kombineeritud teatevõistlused erinevate
tegevustega (sööt, pealelöök, palli vedamine)

Ajaloost
Jalgpall sai alguse maailma eri paigus mängitud väga vanadest pallimängudest ning tema
juured ulatuvad antiikaega (kreekas sphaira,
roomas ollis). Suurim osa mängu arenguloost
on seotud Inglismaaga.
Esimese katse kehtestada jalpallireeglid
tegi 19. sajandi keskel rühm Inglise eraning ülikoolide esindajaid. Nende kokkusaamiste tulemustena asutati 1863. aastal
Sheffieldis ka esimene jalgpalliklubi.
Olümpiamängudel oli jalgpall 1900. ja 1904.
a. kavas näidisalana ning alates 1908.a on
jalgpall olümpiaala. Lisaks tavalisele jalgpallile mängitakse tänapäeval ka saali- ja rannajalgpalli.

Mängime
jalgpalli

Tegijad

Inglane David Beckham

Brasiillane

Eestlane
Joel Lindpere

Fotod: www.zimbio.com;www.rockunterwegs.de;
www.wldcup.com
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Vahendid ja väljak
PALL
on kerakujuline,
nahast või muust sobivast
materjalist. Palli
ümbermõõt on 68 – 70 cm ning
kaal 410 – 450 g.
VÄRAVAD asuvad otsajoone keskel. Postide vahe on 7,32 m ja
värava kõrgus on 2,44
m. Väraval peab olema
võrk ning väravapostid
ja põikpuu peavad olema valged.

MÄNGUVÄLJAK peab olema ristküliku
kujuline. Pikkus min 90 m ja max 120 m,
laius min 45 m ja max 90 m
JALANÕUDEL ehk puutsadel
on all korgid, et vältida libisemist. Mängijatel on kohustuslik
kanda ka säärekaitseid.

Lühidalt mängu reeglitest
Jalgpalli mängitakse kahe 11-liikmelise

võistkonna vahel. Üks mängijatest on väravavaht, kes tohib ainukesena mängida
oma alas palli ka käega. Mõlema võistkonna eesmärgiks on lüüa pall määrustepäraselt vastaste väravasse. Võidab
võistkond, kes lööb rohkem väravaid.
Mänguaeg koosneb kahest 45 minutilisest
poolajast
Kui mäng jääb viiki, mängitakse lisaaeg (2
x 15 min.), kui ka siis võitja ei selgu,
lüüakse 11 m karituslööke ehk penalteid
Kui pall läheb ühe võistkonna puutest üle
küljejoone, visatakse see teise võistkonna mängija poolt kahe käega üle pea
küljejoone tagant mängu
Palli lahtimängimisel üle otsajoone mineku
korral on kaks võimalust: 1. Kui pall läks
üle otsajoone ründava võistkona puutest,
lüüakse pall jalaga mängu väravaesiselt
alalt kaitsva võistkonna poolt (tavaliselt
väravavaht). 2. Kui pall läks üle otsajoone
kaitsva võistkonna puutest, toimub nurgalöök - ründav võistkond lööb palli mängu otsajoone nurgast.
Keelatud on mängida käega (v.a. väravavaht). Käega mängu karistuseks on vastasvõistkonna vabalöök või penalt (kui
käega mängiti oma võistkonna väravavahialas)

Keelatud on vastasmängija tõukamine, lük-

kamine, kinni hoidmine, särgist tirimine,
jalgadest maha “niitmine” (kui ei mängita
palli). Sellisele tegevusele järgneb vabalöök või penalt (kui rikkumine toimus oma
väravavahialas)
Ebasportliku käitumise eest võib kohtunik
anda mängijale kollase (2 kollast = punane)
või punase (väljakult eemaldamine) kaardi
Täpsed jalgpallimäärused leiad Eesti Jalgpalli
Liidu
kodulehelt
http://
jalgpall.struktuur.ee/350

Juurdeviivad mängud
Algklassides jalgpalli mängides, peaks kindlasti kasutama tavamõõtmetest väikse-maid
väravaid (nt. käsipalli). Soovituslik on kasutada alguses ka vahtkummist palli, et vältida traumasid (palliga näkku või kõhtu saamist) ning liiga tihedaid mänguseisakuid
outpallide pärast (vahtkummist pall lendab
aeglasemalt ja vähem). Päris algajatega
võib mängida ka ilma piirideta.
1. Sööda ära. Õpilased ringselt ning söödavad ja peatavad palli. Palli ei tohi sööta
oma kõrval seisvatele mängijatele, samuti
peab söötma nii, et söödu saaja ei peaks
palli kättesaamiseks paigalt liikuma
(täpsus). Algul tuleks kindlalt mängida kahe
puutege (peatan ja söödan), hiljem võib
mängida ka ühe puutega (kohe sööt). Mängu

mängija sööt. Mäng jätkub pallita mängija liikumisega ja hüüdmisega jne.
2.“Täpsus”. Seinale joonistatakse kriidiga
ringid ning nende sisse numbrid. Mängijad
paarides, üks paariline ütleb palliga paarilisele numbri ning see söödab vastava ringi sisse,
pärast 10 söötu vahetatakse rollid (ringide
arv ja suurus ning söödu kaugus sõltub mängija tasemest)
PEALEVISE
1.“Viis miinust”. Esimene mängija valib viskekoha ning sooritab pealeviske. Kui see tabab, peavad teised mängijad samast kohast
viskama. Mängija, kes esimesena mööda viskab, saab miinuse. Kui mängija eksib, viskab
järgmine mängija vabalt valitud kohalt. Mängija, kes on saanud 5 miinust, langeb välja.
Võidab see, kes on jäänud viimasena viskama.
2.”Üheksa”. Korvirõnga ümbrusesse tõmmatakse 9 joont, kõik erinevatel kau-gustel
(arvestada tuleb mängija võimetega). Võistlust alustatakse kõige lähimast joonest ning
eesmärgiks on jõuda esimesena viimase jooneni ja tagasi. Edasi saab liikuda vaid tabava
viske korral (R:pärast möödaviset viskab
kaaslane, tabav vise viib kohe järgmisele joonele; ühtki joont ei tohi vahele jätta; võidab
mängija, kes esimesena algusesse tagasi
jõuab). Reeglite muutmiseks on võimalusi palju (aja peale; kes jõuab 9 viskega kaugemale;
möödavise toob eelmisele joonele tagasi)

Ajaloost
Korvpalli leiutas 1891 Springfieldis (USA)
kohaliku ülikooli kehalise kasvatuse õpetaja
James Naismith. Aastal 1892 peeti seal ka
esimene ametlik võistlus. Algul oli korviks
seinale kinnitatud puuviljakorv ning peale
igat korvi tuli pall sealt redeli abil välja
võtta. Esimeste mängude tulemused lõppesid tavaliselt väga väikese skooriga (1:0, 2:1
jne.)
USA-st levis korvpall sportmänguna Aasiasse, hiljem Euroopasse, Lõuna-Ameerikasse
ja mujale. 19. sajandi lõpus sai alguse elukutseliste korvpall (mängimine oli elukutse
ning mängijad sai mängimise eest palka).

Mängime
korvpalli

Tegijad

Rain Veideman
Michael
Jordan

Martin
Müürsepp

Fotod: www2.ljworld.com; www.eurohopes.com;
www.basket.ee
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Vahendid ja väljak

Lühidalt mängu reeglitest

PALL. Pallid on nummerdatud
arvudega 5 - 7. Normaalmõõtmetega palliks loetakse nr.
7, algklassile on kõige sobilikum
pall nr. 5 (nn. “minikorvpall”). Pall
on õieti täis, kui ta lasta 1,8 m (alumine pool)
vabalt langeda ning ta põrkab põrandalt 1,2
m kõrgusele (ülemine pool)

Korvpalli mängitakse kahe viieliikmelise

KORVI KONSTRUKTSIOON koosneb rõngast ja
tagalauast. Korvi läbimõõt on
45 cm , reeglitepärane korvi
kõrgus maapinnast 3,05 m, algklassid võiks
kasutada kõrgust 2,6 m. Tagalaua mõõtmed
on 1,8x1,05 m , harjutamiseks võib kasutada
ka väiksemat.
KORVPALLIVÄLJAK on
mõõtmetega 15 X
28 m. Olulised
B
C joo-ned väljakul
on keskjoon (A),
A
kolmepunktijoon
(B) ja vabaviskejoon (C). Väiksemates võimlates on mõõtmed
vasta-valt võimalustele teised ning koo-lides on levinud piiri-

võistkonna vahel. Mõlema võistkonna eesmärgiks on pall vastaste korvi visata ja
takistada vastasvõistkonda korvi viskamast. Mänguaja lõpuks rohkem punkte
visanud võistkond on mängu võitja
Mänguaeg on 40 minutit, mängitakse 4
kümneminutilist perioodi
Mäng algab hüppepalliga - kohtunik viskab palli keskjoonel oleva ringi sees kahe
vastasvõistkonna mängija vahel õhku ning
need üritavad palli oma võistkonna valdusesse saada
Korvi visates saab punkte järgmiselt: 1
punkt vabaviske eest, 2 punkti mängus
visatud korvi eest, 3 punkti kolmepunktijoone tagant visatud korvi eest
Palli mängitakse ainult käega ning palli
võib sööta, visata, veeretada, põrgatada
Mängija võib palliga liikuda ainult seda
põrgatades (ühe käega), palliga jooksmine
või selle jalaga löömine on keelatud
Jooks on, kui mängija teeb palliga põrgatuse lõpetamisel liikumiselt rohkem kui 2
sammu. Liikumise alustamise puhul on
jooksuks see, kui mängija teeb enne sammu, kui alustab põrgatamist
Vastasmängijat ei tohi korvpallis tõugata,
lükata, lüüa, kinni hoida ega mõnel muul
ebasportlikul viisil takistada
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 Kui mängijat segatakse pealeviskel reeg-

litega mittelubatud moel, antakse mängijale vabavisked
 Kui keegi võistkonnaliikmetest rikub
mängureegleid, läheb pall vastasvõistkonnale ning pall pannakse mängu külgvõi otsajoone tagant
 Täpsed mängureeglid leiad Eesti Korvpalliliidu kodulehelt www.basket.ee
(korvpalliliit-dokumendid-FIBA reeglid)

Harjutusvara

PÕRGATUS
1.“Tervitus”. Mängijad põrgatavad vabalt
tähistatud väljakul tugevama/osavama
käega ja tervitavad oma kaaslasi vastaskäe plaksuga (Reeglid: põrgatada ühe käega, palli mitte kinni püüda, jälgida väljaku
piire)
2.”Auto”. Mängijad põrgatavad väljakul
läbisegi, kedagi puudutamata (R: nagu eelmises mängus + ei tohi olla kehakontakti)
3.”Peatustega auto”. Sama nagu eelmine,
kuid vile kõlades jäävad kõik seisma, haarates kahe käega oma pallist.
SÖÖT
1.”Pall mulle!”. Mängijad paarides, üks
mängija palliga, teine liigub tema läheduses. Pallita mängija hüüule :”Pall mulle!”,
peab kohe järgnema esimese

ning viskab sealt palli õhku. Jooksude ja
punkti toomise osas on määrused samad
päris pesapalliga. Väiksematele ja algajatele ei peaks ainult kehtestama nõuet, et
mitmekesi ei tohi ühes pesas olla ning samuti on kaitsjate poolt ründajate ainukeseks “surmamise” viisiks palli toimetamine
kodupessa.
2. Pesapall võimlas. Võimlas võib pallina
kasutada tavalist võrkpalli ning pesad
peaks maha märkima kas kriidiga või
kleeplindiga (võimlemisrõngast ei tohi
kindlasti kasutada, sest suurel kiirusel
sellele astumise korral võib libisemisel
saada tõsiseid traumasid). Mängitakse 5
pesaga, Kodupesaks on kogu korv– või
võrkpalli piiri otsajoone taga olev ala (5),
2 pesa on keskjoonel (1,4) ning 2 pesa
kaugemates nurkades (2,3). Jooksjaid
saab surmata vaid palli viskamisega otsajoone taga ringi sees asuva püüdja (6)
kätte. Ühes pesas võib olla mitu jooksjat.
Kui mängijaid on vähem, või anda igale
ründajale (v.a. esimene) kaks viset, samuti
võivad kodupesa läbinud mängijad minna
ka järgmisele “pesade läbimise” ringile
(ümber püüdja).
5

4

3

Pesapalli sünnimaa on USA, esimesed reeglid
koostas 1845. aastal Alexander Cartwright.
Pesapall tõusis kiiresti ameeriklaste meelisspordialaks. National League (NL) asutati juba
1876, konkureeriv American League (AL) 1901.
Amatööride MM-võistlusi (World Cup) on peetud 1938. aastast ning samal aastal asutati ka
Rahvusvaheline Pesapalliliit (IBAF).
35 MM-ist 25 on võitnud Kuuba.
Alates 1992. Barcelona OM-st on pesapall
olümpiaala. Kuuba meeskond on kolme-, USA
ühekordne olümpiavõitja.

1

Mängime
pesapalli

Tegijad
Läbi pesapalli ajaloo on üle 700 kodujooksu
teinud vaid kolm legendaarset mängijat.

Babe Ruth
714

Hank Aaron
755

Barry Bonds
734

Fotod: commons.wikimedia.org; talkingwriting.com;
legallyeasy.rocketlawyer.com
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Vahendid ja väljak

Lühidalt mängu reeglitest

PALL on valmistatud kõvast materjalist, kaetud nahaga ning kaalub 142 - 149 g. Koolis võiks kasutada spetsiaalseid laste pesapalle
või kummipalle.

Pesapallis kohtuvad 9 voorus kaks 9-liik-

P a l l
lüüakse
mängu KURIKAGA, mis ei tohi olla pikem kui
107 cm ning on valmistatud kõvast materjalist (puit, alumiinium). Koolis peaks kasutama
löögiks pehme vooderdusega kurikat, tennisereketit või viskama käega.
KINNAS on vajalik
palli
püüdmiseks ning on valmistatud nahast, kinda küljes on
tasku. Kui mängitakse pehme
palliga, pole kinnas vajalik.
VÄLJAK
on ruudukujuline ja kaetud mu7
Väljakule on
8 ruga.
märgitud kolm pesa (1
3
2
-3) ja kodupesa (4).
5
6
Märgitud on söötja(5)
4
1
ja püüdja(4) koht Pesadest 1-3 tagapool asub liivaga kaetud jooksuala (6) ja murukattega tagaväljak (7), kuhu
peab kukkuma löödud pall. Tagumisest joonest(nr.8, asub lööjast 122m kaugusel) ülelöömine annab kodujooksu võimaluse.

melist võistkonda. Igas voorus on üks
võistkond kord kaitsja ja kord ründaja.
Ründajate eesmärk on tabada kurikaga
palli ja joosta pesadele. Kaitsjad püüavad
palli toimetada püüdjatele ja takistada
ründajate pessajõudmist. Jooks annab
punkti, kui ründemängija jõuab (olles eelnevalt läbinud 3 pesa) tagasi kodupesale.
Võidab võistkond, kes kogub rohkem punkte.
Söötja teeb söödu kohalt nr.5 (vt väljaku
joonist) ning kohal nr.4 seisev lööja üritab
kurikaga palli väljakule lüüa. Kui ta ei taba
palli 3 korral, on ta “surnud”
Kui pall on väljakule löödud, viskab lööja
kurika käest ja üritab jõuda esimesse pessa. Ta peab sinna jõudma enne, kui kaitsjad toimetavad sinna või kodupesasse
mängu löödud palli
Kui löök õnnestus hästi, võib üritada kohe
ka järgmisse pesasse joosta
Jõudnud pesasse jääb ründaja edasijooksmiseks ootama oma järgmise võistkonnakaaslase lööki
Ühes pesas ei tohi korraga viibida üle ühe
mängija. Kui see nii juhtub, saab “surma”
see mängija, kes ei lahkunud pesast
Kui lööja lööb palli üle tagumise väljakupiiri aia, on tal õigus “kodujooksule”,
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samuti on õigus kodujooksule kõigil teistel
pesades olevatel jooksjatel
Pesapallur langeb 4 juhul mängust välja:
1) kui lööja ei ole 3 korral üritanud mängu
lüüa talle visatud palli; 2) kui lööja tabab
palli, kuid kaitsja püüab selle enne maha
kukkumist; 3) kui palli kinni püüdnud kaitsja puudutab sellega ründajat, kes on teel
kodupessa; 4) kui palliga kaitsja puudutab
enne ründaja pesasse jõudmist pesa
(ründaja on kohustatud jooksma järgmisse
pessa)
Täpseid eestikeelseid määrusi kahjuks internetis saadaval ei ole, hea ülevaate annab mängust 2006.a lõpus ilmunud illustreeritud käsiraamat “Sport”

Pesapall koolis
Pesapall on on teistest pallimängudest erinev seetõttu, et ta ei ole väga suur koormusmäng. Seda mängitakse rahulikus tempos ning väga tähtsal kohal on taktika ja
meeskonnamäng. Meil Eestis kahjuks päris
pesapall väga harrastatav ala ei ole, küll aga
on koolides populaarsed pesapalli lihtsustatud variandid.
1. Pesapall väljakul. Pallina võib kasutada
tennisepalli ning kurikana tennisereketit
(võib ka palli mängu visata). Pesad võib väljakule märkida võimlemisrõngastega. Söötja
ei asu lööja vastas, vaid tema kõrval

2. Mäng punktidele. Vastasvõistkonna
mängija tabamisel ei lahku tabatu mängust, vaid mängijat tabanud võistkond
saab punkti. Samuti saab võistkond punkti,
kui püüab õhust kinni vastasvõistkonna visatud palli. Mängida võib kas aja peale või
enne mängu kokkulepitud punktideni.
3. Mäng sissepüüdmisega. Vastasvõistkonna mängija tabamisel, lahkub tabatu
väljakult ning läheb otsajoone taha kaptenile appi. Kui keegi sama võistkonna mängijatest püüab õhust vastaste poolt visatud
palli, saab väljaläinud mängija sisse tagasi.
Mängijad peavad piiri tagasi minema samas
järjekorras nagu nad välja löödi. Mäng
käib ajale ja võidab võistkond, kellel on
lõpuvileks rohkem elusid.
4. Mäng ülesannetega. Mängija tabamisel
vastasvõistkonna poolt, lahkub tabatu
mängust ning täidab väljaspool piiri mingi
eelnevalt kokkulepitud lisaülesande (ronib
varbseinal, teeb jooksuga ringi ümber piiride, hüppab hüppenööriga, keerutab võimlemisrõngast vms.) ning naaseb piiri. Mäng
käib punktidele, võidab rohkem punkte kogunud võistkond.
5. Mäng igalt küljelt. Vastasvõistkonna
poolt tabatud mängija läheb välja, kuid
võib jääda ka külgjoone taha ning palli saades on tal õigus sealt teise võistkonna
mängijaid rünnata. Samuti võib küljelt rünnata kapten. Võidab võistkond, kes suudab vastasvõistkonna elud hävitada.

Ajaloost
Rahvastepalli ajalugu ei ole keegi üles tähendanud, küll aga võib väita, et tegu on
ühe
koolispordi
populaarseima
ja
traditsiooniliseima mänguga nooremale ja
keskmisele koolieale. See on mäng, mida on
kooliajal mänginud nii meie emad-isad kui ka
vanavanemad. Mäng on lihtne, ei nõua erilist
varustust ning seda saab mängida nii sisekui ka välistingimustes.

Mängime
rahvastepalli

SÜG-i tegijad

3. kl. tüdrukud - Dumle rahvastepallivõistluste
piirkonnavooru võitjad 2011
Foto: Marina Mäetalu
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Vahendid ja väljak
PALLIKS on võrkpall valmistatud pehmest nahast ning värv võib olla
ühevärviline ja hele või
värvide
kombinatsioon.
Palli ümbermõõt peab olema 65-67 cm ja kaal 260280 g. Pall võiks olla pisut õhust tühjem, kui
võrkpall (et lastel oleks pehmem püüda)
VÄLJAKUKS on ilma võrguta võrkpalliväljak mõõtmetega 9 x 18 m.
Väljakut poolitab keskjoon.
Nooremad klassid (kuni
III kl.) mängivad piiridega
9 x 16 m.

Lühidalt mängu reeglitest
Rahvastepall on kahe kuni 10-liikmelise

võistkonna vaheline mäng. Ülesandeks on
tabada vastasvõistkonna liikmeid nende
piiris palliga ning ise üritada palli püüdmisega hankida. Võidab võistkond, kes lööb
kõik vastasvõistkonna mängijad piirist välja või kellel on ajamärguande kõlades rohkem elusid.
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Palli võivad mängijad, kapten ning viimase abi-

lised hankida ja püüda vastasvõistkonna väljaku piirest, kuid seejuures mõlemad jalapöiad on oma võistkonna väljaku või kodujoone taga oleval pinnal (jalad võivad olla õhus)
Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes
püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel korral antakse pall üle vastastele
Mängija , kes palli eest põiklemisel väljub
kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirest, loetakse tabatuks
Kui palli visanud võistkonna mängija astus
joonele või sellest üle tabades palliga vastast, siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale
Mängijat ei loeta tabatuks: 1)kui ta püüab
vastaste
visatud
palli
kinni;
2) kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle
püüab enne mahakukkumist kinni teine sama
võistkonna mängija; vastasel korral loetakse
tabatuks ainult 1 mängija; 3) kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab
maad; 4) kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli
Kui mängija pärast tema tabamist puudutab
palli, antakse see üle vastastele
Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks mängijatest kuni geimi lõpuni
Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli
hankimiseks küljelt startima väljaku
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mõtteliselt otsajoone pikenduselt , kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi otsajoone taha
Mäng algab vilega. Iga neljas vise peab
olema rünnak
Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral
Kõigil on 1 elu
Võitja saab 2, kaotaja 1, loobunu 0 punkti
Mängitakse kolmest geimist parem ning
ühe geimi aeg on 4 minutit

Juurdeviivad mängud
Rahvastepall on algklassides üks enimmängitud pallimäng. See arendab julgust, osavust, kiirust, palli viskeliigutust ning paneb
arvestama kaaslastega. Päris alguses (I kl.)
võiks alustada vahtkummist palliga, et vältida hirmu ja võimalikke traumasid palliga
pihta saamisel.
1. Klimp. Rahvastepalli harjutamiseks 8-12
õpilasega, mängitakse piiris 9x9m. Kaks
mängijat väljaku otstes, ülejäänud piiride
sees. Välimised mängijad üritavad tabada
joone tagant piiris olevaid mängijaid. Kes
saab pihta, läheb lööja asemele. Kes püüab
palli õhust kinni, saab endale elu juurde
ning järgmine tabamus teda välja ei vii.
Suurematega võib mängida ka raskemat varianti - lööjad (4 mängijat) ümber piiri kõikide joonte taga.

2. Viska värav. Väravad ühel väljaku poolel, võistkonnad (kummalgi oma värav) väravast 5-8m kaugusel. 1-2 min. jooksul
sooritatakse joone tagant muutumatus
võistkonnasiseses järjekorras pealelööke,
pärast lööki tuuakse jooksuga oma löödud
pall uuesti joonele ja minnakse järjekorda.
Võidab võistkond, kes lööb rohkem väravaid.
3. Taba kurikat. Põhimõte eelmise harjutusega sama, kuid värava asemel on võistkonnal vaja tabada kurikaid. Kurika tabamine annab 1 punkti, ümberlöömine 2 punkti. Võidab võistkond, kes kogub rohkem
punkte.
4. Erinevad teatevõistlused.
 kepiga teatejooks ümber tähise ja tagasi
(jälgitakse õiget kepi hoidu ja laba kõrgust)
 slaalomiraja läbimine tähiste vahel kepiga joostes
 palli vedamine kepiga ümber tähise ja
tagasi
 slaalomiraja läbimine kepiga palli vedades
 võistkonnasisesed paarid liiguvad tähiseni ja tagasi palli omavahel söötes
5. Saalihoki suure palliga. Lihtsustatud
reeglitega saalihoki, kuid pallina kasutatakse vahtkummist suurt palli. Mängitakse ilma väravavahita (väravavahialas ei
tohi keegi viibida).

Ajaloost
Tegu on suhteliselt uue alaga, mida hakati
80-ndatel aastatel mängima Skandinaavia
maades. Rahvusvaheline Saalihoki Föderatsioon loodi 1986. a. Soome, Rootsi ja Šveitsi poolt. Eesti liitus sinna 1994. a. Esimesed
maail mameistrivõistlused
meestele
(peetakse iga 2 aasta järel) toimusid
1996.a. Stockholmis, võitjaks tuli Rootsi,
Eesti oli 10. Naiste esimene MM toimus
1997.a Soomes.

Mängime
saalihokit

Tegijad

2011.a Eesti meister Augur/Wasteland
Fotod: web.sportservice.ee; www.saalihoki.ee
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Vahendid ja väljak
PALL on plastmassist, 23 g
raskune ja spetsiaalselt saalibändi jaoks toodetud. Üldjuhul on pall valget värvi.
KEPI
kaal
on max. 380
g. Kepp on
valmistatud sünteetilisest materjalist. Kepi
vars on ümmargune ja selle otsas on nupp.
Varre pikkus võib olla max. 950 mm. Laba ei
või olla teravate äärtega ja selle kõverus
võib olla max. 30 mm. Laba muu töötlemine,
v.a. painutamine on keelatud.
VÄRAVATE mõõtmed on 160 cm (laius) x
115 cm (kõrgus) x 40/65
cm (sügavus põrandapinnal/ ülaservas). Väravapostid ja põiklatid on ümmargused, nurgad ümarad.
Väraval peab olema võrk.
VÄLJAKU suurus on 40 x 20 m. Väljaku
nurgad on ümarad. Väljakut ümbritseb 50 cm kõr
-gune poord. Erandjuhul
võib mängida väljakul,
mis ei ole suurem kui 44
x 22 m ja väiksem kui 36 x 18 m. Erandjuhul võivad ka väljaku nurgad olla nurgelised
ja poord puududa.
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Lühidalt mängu reeglitest
Saalihokit

mängitakse kahe kuueliikmelise võistkonna vahel. Mõlema võistkonna eesmärgiks on lüüa pall määrustepäraselt vastaste väravasse. Võidab
võistkond, kes lööb mängu lõpuks rohkem
väravaid
Mängu aeg on 3 x 20 min, vaheaeg 10 min
Kui mäng lõpeb viigiga, selgitatakse parim
“äkksurma” põhimõttel - mängitakse kuni
üks võistkond saab värava. Kui seda 15
min jooksul ei juhtu, järgneb karistuslöökide võistlus
Mäng ja iga kolmandik algab lahtimänguga
keskjoonelt (pall maas; 2 mängijat löögivalmis, kepid maas; võistkonnad oma pooltel; kohtuniku vile peale võib palli mängida). Samamoodi jätkub mäng ka peale
igat väravat.
Väravavaht on ainuke mängija väljakul,
kes ei või kasutada keppi (väravavahil on
erivarustus - kiiver, näokaitse, kindad).
Koolis mängides võiks ka väravavaht kepiga mängida
Värava ümber on väravavahiala, milles
teised mängijad viibida ei tohi
Nõuded mängijale - kepi laba ei tohi tõsta puusadest kõrgemale; õhus olevat palli
ei tohi mängida enne, kui see on umbes
põlvede kõrgusel; keelatud on vastasmängija tõukamine, kinnihoidmine,
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löömine; mängida ei tohi sihilikult jalaga;
keelatud on viibida väravavahialas
Karistused - vabalöök vastastele, karistuslöök, 2-10 min mängukeeld, eemaldamine mängust
Karistuslöök - mängija alustab löögi sooritamist keskjoonelt, väravaht on löögi algul
väravajoonel, ülejäänud mängijad on väljakult ära. Mängija liigub palliga värava suunas ning võib rünnata seni, kuni toimub
pealelöök või väravavaht puudutab palli
Täpsed saalihokimäärused leiad Eesti Saalihoki Liidu kodulehelt www.saalihoki.ee

Juurdeviivad mängud ja harjutused
Algõpetuses on oluline õpetada lapsi õieti
keppi hoidma ja käsitlema, tajuma väljakut
ning arvestama kaasmängijate liikumisega.
Väga kõrgel kohal on ka nõuded ohutusele igale rikkumisele või ohtlikule mängule tuleb
koheselt tähelepanu juhtida.
1. Võta kepp. Igal lapsel kepp, liigutakse
vabalt kogu väljakul. Õpetaja vile peale tuleb kepp põrandale panna ning edasi liigutakse sörgiga. Kui kõlab uuesti vile, tuleb
kohe maast kepp (ei pea enda oma olema)
võtta ning jääda liikumatult seisma. Õpetaja kontrollib kõigi kepi hoidu, kes hoiab
keppi valesti langeb välja.

2. Pallide sõda. (sobib mängimiseks väikses saalis). Võistkonnas 4-8 liiget, mängu
algul võistkonnad võrkpalli piirides, teine
teisel pool võrku. Igal mängijal pall. Märguande peale visatakse oma pallid üle võrgu vastaste poole peale ning üritatakse
edasi oma väljakupool pallidest puhas hoida (piirideks on seinad, mitte võrgu piirid).
Mängu pikkus 1-2 minutit. Pärast õpetaja
vilet enam palle puudutada ei tohi. Kumma
poolel on rohkem palle, on kaotaja.
3. Viske võrkpall. Võistkonnas 6-8 liiget.
Sisuliselt nagu võrkpall, ainult mäng toimub püüdmise ja viskamisega. Enne mängu
võiks lastele näidata ka piirkonda väljakul,
mille eest ta omal poolel vastu-tab ning
selgitada, et visata tuleks vastastele sellise koha peale väljakul, kuhu nad püüdma ei
jõuaks. Maksimaalselt võib omal poolel palli
sööta 3 korda. Nn. serviks on vise otsajoone tagant, punkte saab nagu võrkpallis iga vastaste eksimuse eest. Mäng kestab
15 punktini.
4. Võistlus 4-le võistkonnale. Osalevad
neli 4-6 liikmelist võistkonda. Kaks võistkonda on väljakul, kaks otsajoone taga.
Otsajoone taga olevad võistkonnad sooritavad kordamööda viskeid üle võrgu, väljakul olevad võistkonnad mängivad nagu eelmises mängus. Mängitakse 8-10 punktini,
siis vahetavad väljaku– ja otsajoone mängijad kohad.Hiljem kohtuvad võitjad omavahel ja kaotajad omavahel.

Ajaloost
1895. a. leiutas ameeriklane William G.
Morgan uue saalimängu nimega mintonette,
millest kasvaski välja võrkpall. See oli segu
tennise ja korvpallimängust, mida mängis
jõukas rahvas. I maailmasõja ajal tõid
ameeriklased võrkpalli Euroopasse, kus selle saaliala mängimist soodustas jahedam
kliima.
Kuigi võrkpall oli juba 1924.a Pariisi olümpiamängudel näidisalana kavas, võeti ametlikult see pallimäng olümpiamängude programmi alles 1964. aastal Tokyos.
Esimesed maailmameistrivõistlused meestele peeti 1949. aastal Prahas

Mängime
võrkpalli

Saarlastest tegijad

Keith Pupart

Andris Õunpuu

Fotod: Marianna Loorents; www.evf.ee

Autor Marina Mäetalu
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Vahendid ja väljak

Lühidalt mängu reeglitest

PALL on valmistatud pehmest nahast ning värv võib
olla ühevärviline ja hele või
värvide kombinatsioon. Palli
ümbermõõt peab olema 6567 cm ja kaal 260-280 g. Sise- ja välitingimustes mängimiseks on kasutusel erinevast
materjalist pallid. Koju on soovitatav muretseda nn. “õuepall” (pallil kiri “outdoor”).
VÕRKPALLIVÕRK poolitab väljaku ning on
meestel kõrgusega 2,43m
ja naistel 2,24m. Võrgu
B
tugevuse tagab tema ülaääre sees olev tross. Võrgul on väljaku äärejoontega ühel sirgel valge lint (A)
A
ja 0,8m kõrgused antennid
(B). Väljaspoolt neid mängitavad pallid loetakse
reeglitevastasteks.

Võrkpalli mängitakse kahe kuueliikmelise

B
A
B

VÕRKPALLIVÄLJAKU
mõõtmed on 9x18 m (samad
rahvastepalliga). Väljakut
poolitab keskjoon (A), millest on 3 m kaugusele mõlemale poole märgitud ründejooned (B), mis eraldavad
ees– ja tagaliini.

võistkonna vahel. Mõlema võistkonna eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt
üle võrgu nii, et see maanduks vastase
väljakul ning takistada palli maandumist
oma väljakul.
Pall pannakse mängu pallinguga otsajoone
tagant: pallija lööb palli üle võrgu vastase
väljakule
Punkti saab võistkond, kes võidab pallimängimise (pall puudutab vastaste väljaku pinda, vastasvõistkond eksib) ning sama võistkond saab õiguse ka pallingule
Mäng koosneb geimidest, mängitakse kolme geimi võiduni
Üks geim mängitakse 25 punktini, otsustav geim (kui seis 2:2) 15 punktini; geimi
peab võitma vähemalt 2-punktilise vahega
Üks võistkond tohib palli vastastele tagasimängimiseks
puudutada 3 korda (1
mängija ei tohi lüüa palli kaks korda järjest)
Palli võib mängida mistahes kehaosaga, ka
jalaga
Piirjoonel olev pall loetakse sees palliks
Vead pallimängimisel on neli lööki, palli
viskamine, kahekordne löök, võrku või
outi palling, pallija astub otsajoonele,
mängija võrgus või võrgu alt vastaste

-

HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS

piiris, mängijate vale asetus väljakul, vale
servija, mängu jätkamisega meelega viivitamine, ebasportlik käitumine
Kasutusel on ka karistuse kaardid: kollane
- märkus, punane - eemaldamine väljakult,
kollane + punane - diskvalifit-seerimine
Täpsed võrkpallimäärused leiad Eesti
Võrkpalli Liidu kodulehelt www.evf.ee

Juurdeviivad mängud
Algklassides võrkpalli päris reeglite järgi
veel mängida ei saa, kuna laste füüsilised
võimed seda selles eas ei võimalda . Küll,
aga saab mängida üle võrgu juurdeviivaid
mänge, mis arendavad lastes palli ja väljaku
tunnetust,
arvestamist
võistkonnakaaslastega ning julgust palli püüda ja visata.
1. Õhupalli-võrkpall. Võrgu kõrgus umbes
laste peakõrgune. Võistkonnad teine teiselpool nööri. Enne mängu lepitakse kokku, mitu korda tohib üks võistkond järjest palli
puudutada (olenevalt laste võimetest). Üks
võistkond servib õhupalli üle nööri ja teine
võistkond peab selle tagasi lööma, laskmata
sellel maha kukkuda. Kui palli ei suudeta lubatud kordade arvuga tagasi lüüa, saab teine võistkond punkti. Võidab võistkond, kes
kogub esimesena 15 punkti.

