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Käesolev juhendmaterjal ei ole kindlasti võluvits, vaid teenäitaja, mis aitab korvpalluriks
kasvamise protsesse kontrollida. Palju räägitakse, et eestlased on hilise arenguga – see ei vasta
tõele. Õigeid samme tuleb teha õigel ajal ja õiges vanuses, vastasel juhul jäävad sportlase
potentsiaalsed võimed saavutamata.
Antud juhendmaterjal ongi tööriist igale korvpallitreenerile, kelle jaoks on oluline noorte
vaimne ja füüsiline areng.
Suured tänusõnad Indrek Ruudule, Alar Varrakule, Indrek Visnapuule, Tiit Sokule, Tartu
Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile, Toomas Kandimaale, Kersti Sirelile, treenerite toimkondadele ja
kõigile teistele, kes panustasid juhendmaterjali valmimisse.
Jaak Salumets,
Eesti Korvpalliliidu president
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Sissejuhatus
Te hoiate käes Eesti korvpallitreeneri juhendmaterjali, mis peaks aitama meil üheskoos
saavutada püstitatud eesmärke nii sportlike tulemuste, kandepinna laiendamise, korvpalli
populariseerimise, üldise kvaliteedi kui ka kogu korvpallikultuuri osas. See metoodiline
materjal on suunatud kõigile noortega tegelevatele treeneritele ja kehalise kasvatuse
õpetajatele ning miks ka mitte täiskasvanud sportlastega tegelevatele treeneritele eelkõige
mängijate individuaalsete oskuste täiendamiseks, täiustamiseks, järeleaitamiseks. Üks
juhendmaterjali aluspõhimõtteid on kirjeldada tegevuste järjekorda, lähtudes nii lapse
vanusest kui ka senisest sportimise kogemusest ning võimekusest. Ära on toodud
soovituslikud treeningmahtude vahemikud aasta ja nädala lõikes ning samuti treeningute
ülesehituse proportsionaalne jaotumine korvpalli tehnilis-taktikaliste oskuste ja kehaliste
võimete arendamisel. See materjal sisaldab palju ingliskeelseid termineid, mis on tänapäeva
korvpallitreeneri ladusama töökorralduse jaoks möödapääsmatu. Näitena toon siinkohal
interneti kasutamise – ingliskeelse termini järgi on soovitud infot oluliselt lihtsam leida, lisaks
korvpalliterminite inglise keele spetsiifilisus ning võime ühe sõnaga kokku võtta pikemat
kirjeldust. Neile, kellele need terminid võõrad, on abiks materjali lisana ingliskeelsete
terminite sõnastik ning mõned joonised. Siinkohal märgin, et esmaväljalase paberkujul jääb
alusmaterjaliks, mille veebivarianti on plaanis jooksvalt täiendada nii näidiskavade, jooniste
kui ka klippidega tehnilistest võtetest ja/või taktikalistest situatsioonidest. Samuti on Eesti
Korvpalliliidul kavas selle materjali põhjal läbi viia erinevaid koolitusi nii tasemekoolituse
programmis kui ka täiendkoolitustena regioonides. Juhendmaterjali suurem idee on meie
noorkorvpallurite ja treenerite taseme tõusu ootus, mis aitab ellu viia Korvpall 2030
strateegilisi eesmärke.
Selle juhendmaterjali koostamisel on kasutatud erinevate riikide samalaadseid metoodilisi
materjale, mis on kohandatud meile sobivaks. Antud protsessi on panustanud paljud korvpalli
armastavad inimesed, mille eest neile kõigile suur tänu. Siinkohal jagavad oma mõtteid
juhendmaterjali vajalikkusest tööprotsessis osalenud endised Eesti meeste ja naiste
rahvuskoondiste peatreenerid ning praegune meeste rahvuskoondise peatreener.

Tiit Sokk – „Nagu maja ehitusel on hea tulemuseni jõudmisel oma järjekord, nii on ka
korvpalluriks kasvamisel vaja järjepidevat võimete ja oskuste arengut tagavat protsessi.
Oluliselt aeganõudvam ja keerulisem on hilisemas eas tulla tagasi ABC juurde, kui nõutakse
juba XYZ-i. See juhendmaterjal on Teie tööristakast, millest leiate vajaliku teabe, et tagada
oma treenitavatele harmooniliseks arenguks vajamineva, ning kui lisate sinna oma kire koos
loomingulisusega, võib tulemus Teid ennastki ühel hetkel ehmatada.”

Jukka Toijala – „See juhendmaterjal on heaks abiliseks noorte arendamisel ja treeningute
planeerimisel, mis on aluseks kvaliteetsele treeningtööle kõikides vanuserühmades!”

Janne Schasmin – „Õppimisprotsess on loominguline teekond ja põhitõed kinnistuvad
järjepidevusega. Ole ja lase õpilastel olla loov, kohane vastavalt olukorrale. Eespool öeldut
aitab ellu viia Korvpall 2030 raames valminud algõpetuse programm, millele toetudes sammsammult liikumises püsida. Ma siiralt usun, et see programm aitab äratada meie noortes
WINNING MENTALITY’t, sest ilma selleta on võitmine lihtsalt juhuslik, kui mitte võimatu.”

4

Treeningute mahud ja sisu
Mõistete selgitus
Põhioskused (fundamentals)
Need on korvpalli oskused või põhimõtted, mida kõik mängijad peavad valdama ja õppima.
Põhioskused (fundamentals) tähendavad seda, kuidas ja miks mingit oskust korvpallis
kasutatakse.
Näiteks: kui mängija teab, kuidas põrgatada, oskab põrgatada ja ka teab, miks põrgatada, siis
võib kokkuvõttes öelda, et ta on omandanud põrgatamise põhioskused.
Tehnilised/erialased oskused (technical skills)
Need on spetsiifilised korvpalli erialased oskused, mis aitavad kaasa eelkõige õigete otsuste
tegemisele. Rõhuasetus on sellel, millal midagi teha ning mida kasutada mängu olukordades.
Näiteks: kui mängija näeb, et kaitsemängija on otse tema ees ja lähedal, siis ründemängijal on
olemas tehnilised oskused (muuta suunda, tempot) ning oskused kasutada mingit tehnilist
elementi, et kaitsemängijast mööda mängida.
Strateegia ehk pikaajaline plaan (strategy)
See on nn pikaajaline plaan, kus õppimine toimub läbi kokkupuute reaalsete mängu
olukordade ja tingimustega. Mängija õpib, mida korvpallimängu erinevates

situatsioonides ja olukordades teha.

Näiteks: mängija(te)le antakse lihtsad eesmärgid, ülesanded või rünnaku kontseptsioon,
kuidas korvi rünnata. Seda võib nimetada võistkonna ründemängu strateegiaks.
Taktika (tactics)
Seda nimetatakse nn lühiajaliseks korrigeerimiseks, mis on tehtud pikaajalises plaanis. Taktika
on oma olemuselt väga spetsiifiline ja seda kasutatakse ühe konkreetse mängu
ettevalmistuseks.
Näiteks: üks päev enne mängu töötab võistkond selle nimel, et sundida vastaseid põrgatama
vasakule, kuna nad oskavad põrgatada ainult parema käega.
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6–8aastased tüdrukud ja 6–9aastased poisid
Mahud ja sisu jaotus
6–7aastased tüdrukud ja 6–8aastased poisid

20%

Tehnika (Individuaalne otsuste
tegemine)
Põhioskused
(Liikumistehnika/oskused &
korvpallioskused)

80%

7–8aastased tüdrukud ja 8–9aastased poisid

Tehnika (20% individuaalne & 10%
mitme mängija otsuste tegemine)

30%

70%

Põhioskused (Liikumistehnika/oskused
& korvpallioskused)

Treeningu sisu jaotus:
Aeroobne vastupidavus

15%
30%

Tugevuse/jõu treening
Osavus, koordinatsioon, kiirus

35%

Korvpall
20%

Treeningmaht aastas: maksimaalselt 250 tundi
Treeningmaht nädalas: maksimaalselt 6 tundi (4 x 1,5 tundi) ja mitte vähem kui 4 tundi
Võistlusmängude arv hooajal: kuni 15
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Ründemäng ja selle oskused
Põhilised liikumistehnikad:
• Nobedus, väledus, osavus (agility)
• Tasakaal (balance)
• Koordinatsioon – viskamine, püüdmine
• Korrektne jooksutehnika – edasi, külgedele, tagurpidi (jooksmist on vaja õpetada!)
• Liikumiskiiruse, tempo- ja suunamuutused
• Hüppamine ja maandumine (kahel jalal)
• Start ja pidurdused – hüppelt ja üks-kaks (jump stop, stride stop)
• Pööramised (front, reverse pivot)
Esmased korvpalli erialased oskused:
• Liikumine palliga ja pallita
• Rünnak – korvpalli põhiasend (triple threat asend)
• Nägemine (vision) – liigu pea püsti, näe oma mängukaaslasi ja seda, mis väljakul toimub
Palli käsitlemine:
• Põrgatamine paigal olles (madal, kõrge, lai, kõrval, ees jne)
• Põrgatamine liikumisel (jooksmine, külg ees liikumine, jalutamine, suunamuutused,
stardid, pidurdused jne)
Sööduoskused:
• Söötmine paigal olles
• Söötmine liikumisel
• Söötmine võistkonnakaaslasele
• Palli püüdmine paigal olles ja liikumiselt
• Püüa palli „kahe käe, kahe silma ja kahe jalaga”
Viskamise oskused:
• Hoia sihtmärki vaadates jalad ja õlad ühel joonel
• Toetu kahele jalale
• Käsi peab viskele järele minema – kõigepealt harjuta ilma pallita, siis palliga
• Viskamine peab toimuma korvi lähedalt (close range shot)
• Korvialuste (lay-up) visete õpetamine samm-sammult
Põhiline rünnaku strateegia:
• Liikumine palliga rünnatava korvi suunas
• Palli viskamine korvi
• Mängijatevaheline distants (spacing) – ideaalis võiks see olla 3–4 meetrit
• Lõiked (cutting) – nii palli suunas kui ka pallist eemale, eesmärk saada pall
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Kaitsemäng ja selle oskused
•
•
•
•

Arusaamine, millal sa pead kaitses mängima
Teadmine, mida sa pead kaitsma ja keda sa pead katma
Kui sa kaitsed palliga mängijat, ole alati oma mängija ja korvi vahel
Kui sa kaitsed ilma pallita mängijat, ole oma mängija ja korvi vahel

Ealised eripärad
Selleks, et noori korvpallureid korralikult ja õigesti arendada, peame kohandama ka õppe- ja
treeningkeskkonna vastavalt nende vanusele ja võimetele. Sellepärast on soovitav:
• Mängida ja treenida väiksema palliga (pall nr 5). Väiksed käed nõuavad väikest palli!
• Mängida ja treenida madalamate korvidega. Noortel mängijatel on palju lihtsam
õppida korrektselt viskama, kui korvid on madalamal. Soovituslik korvi kõrgus selles
vanuses on 260 cm.
• Mängida väiksema arvu mängijatega, mis võimaldab kõigil rohkem palli saada ning
väljakul on rohkem vaba ruumi (2 vs. 2, 3 vs. 3, 4 vs. 4).
• Kasutada ainult meesmehekaitset.
• Selles vanuses tuleb ette palju reeglite vastu eksimist (jooks, kahekordne jne). Lase
lastel mängida, ära peata kogu aeg mängu, aga selgita rikkumisi kui õppimisvõimalust
kogu grupile.
• Mängijaid tuleks kohe õpetada olema väljakul n-ö õigete vahedega (spacing) ja mitte
lubada olla positsioonis, mis piirab palliga tegutsemist.
• Treenerid peavad olema punktide jagamisel loomingulised, et väärtustada erinevaid
korvpalli elemente. See soodustab mitmekülgsemat õppimist ja arengut. Näiteks:
võistkond saab punkti iga korrektse söödu, õhust võetud lauapalli, hea spacing’u vms
eest.
• Selles vanuses on soovitav tablood mitte kasutada. Eesmärk on mängida ja õppida,
mitte selgitada võitjat!

Kehaline ettevalmistus
Selles vanuses on peamine eesmärk õppida põhilisi liikumisalaseid oskusi läbi positiivse ja
lõbusa ning eelkõige mängulise tee. Lastele tutvustatakse ainult lihtsaid ja esmaseid korvpalli
põhioskuseid. Midagi ei tohiks teha võidu nimel, vaid pigem lõbutsetakse läbi erinevate
sportlike mängude, et tagada eelkõige kehaline järjepidev areng. Tuleks pöörata tähelepanu
ja keskenduda laste põhilistele liikumistehnikatele, nagu osavus, koordinatsioon, tasakaal ja
kiirus, ning n-ö ehitada tugeva baasiga laps tulevikuks. Treeningud peavad olema lõbusad ja
pakkuma lapsele naudingut. See on äärmiselt vajalik sellepärast, et lapsed õpiksid ja oleksid
edukad just ülesannete lõpuleviimises (ei loobuks, ei jätaks pooleli).
Põhilised liikumisviisid on lükkamine, tõmbamine, astumine, kükitamine, keeramine,
pööramine ning loomulikult jalutamine, sörkimine, spurtimine. Kui kõik need ühendada, siis
saamegi osavuse, tasakaalu, viskamise, püüdmise, hüppamise. Samuti on oluline, et lapsed
suudaksid neid liigutusi teha nn kolmemõõtmelisena, kasutades frontaaltelge (jagab keha esi8

ja tagaosaks), sagitaaltelge (jagab keha paremaks ja vasakuks pooleks) ning põikitelge (jagades
keha üla- ja alaosaks).
Sellel etapil on esmatähtis õpetada nn füüsilist kirjaoskust ehk siis sportlikkuse ABC-d –
jooksmist, viskamist, hüppamist, väledust/nobedust, tasakaalu, koordinatsiooni ja kiirust.
Sissejuhatuseks on need tegevused äärmiselt olulised ja vajalikud, et tagada tulevikus ühtlane
sportlik ja kehaline areng. Need liikumise põhioskused peavad olema omandatud just selles
etapis.
Põhiomadused:
• Suured lihasrühmad on rohkem arenenud kui väikesed lihasrühmad
• Südame-veresoonkonna süsteem ei ole välja arenenud
• Peamised motoorsed võimed arenevad selle vanuseetapi lõpuosas
• Koordinatsioon areneb selles vanuses tüdrukutel kiiremini kui poistel
• Kiirete lihaskiudude (nn see osa lihasest, mis tagab sportlasele kiiruse) kasutamine ja
treenimine võib aidata tulevikus olla kiirem
Füüsilised võimed:
- Vastupidavus
- Jõud/tugevus
- Kiirus
- Painduvus/elastsus/liikuvus

Treeningu põhimõtted sellel vanuseetapil
Vastupidavus – selles etapis on aeroobse võimekuse treenitavus hea. Aeroobne treening
peaks toimuma mängu osana ehk mängides erinevaid mänge. Noored sportlased (lapsed) ei
suuda tavaliselt ühele tegevusele pikalt keskenduda, mispärast oleks ideaalne mängida
lühemalt erinevaid mänge väikeste pausidega. Oluline on ka see, et mängida tuleks nii saalis
kui ka õues.
Jõud/tugevus – jõu areng selles vanuses on võimalik. See tähendab, et selles vanuses lapsed
on samamoodi treenitavad nagu noorukid ja täiskasvanud, kuid nn tugevuse kasv on sel
perioodil peamiselt suhteline, mitte absoluutne. Tugevuse kasvu enne puberteediiga
iseloomustab eelkõige liigutuste koordinatsiooni paranemine ning morfoloogilised ja
neuroloogilised muutused. Sportimine ja suuremate lihaste kasutamine suurendab ka lihaste
jõudu. Oluline on meeles pidada, et struktuurseid muutusi, nagu lihaste hüpertroofia, ei tohiks
selles vanuses oodata. Harjutamiseks ja treenimiseks tuleb kasutada lapse enda keharaskust
ja topispalle ning tegevus (harjutused) peaks olema lõbus. Topispalli harjutused aitavad kaasa
keha keskosa stabiliseerumisele (kerelihaseid tugevdades on tulemuseks tõhusam, stabiilsem
ja tasakaalukam liikumine), keha ülaosa ja alaosa tugevuse arengule ning tasakaalu
arendamisele. Kere keskosa lihaste arendamine ja stabiilsus on väga oluline aspekt kõigis
vanuserühmades.
Kiirus – antud eaperiood kiiruse arendamisel (seda nii poistel kui ka tüdrukutel) on efektiivne
aeg kesknärvisüsteemi treenimiseks (väledus, nobedus, liigutuskiirus, suunamuutused jne).
Kiiruse arendamine käib läbi erinevate mängude mängimise ja mängulisuse. Selles vanuses
peaks treeningu maht, intensiivsus ja kestvus olema madal, kuid kesknärvisüsteemile ja mingil
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määral ka anaeroobsele süsteemile tuleks teatud väljakutseid esitada. Anaeroobse võimekuse
üks põhilisemaid treeningmeetodeid – intervalltreening – ei ole sellel etapil soovitav.
Painduvus/elastsus/liikuvus – sissejuhatus painduvuse/liikuvuse/elastsuse põhitõdede
juurde peaks toimuma läbi mängu/mängulisuse ja olema lõbus. Kasutada tuleks dünaamilist
liiki tegevust, kus lapsed liigutavad oma keha kõikides suundades ja kogu liigeste
liikuvusulatuses, mis hõlmab keeramise, pööramise, sirutamise, painutamise ning kallutamise
tegevusi nende kõikide kombinatsioonides. Mitmekülgses treeningus peaks laste liikumised
toimuma erinevates tasapindades, st funktsionaalsed liikuvused. Kui me soovime tuleviku
mitmekülgseteks ja suuri koormusi hõlmavateks treeninguteks tervet organismi ette
valmistada, tuleb funktsionaalsele liikuvusele sellel perioodil suurt tähelepanu pöörata.
Praktilised soovitused/tegevused sellel vanuseetapil:
• Erinevates vanuseetappides on füüsiline, kognitiivne ja emotsionaalne areng ette näha
ja planeeritav, kuid arengu kiirus või tempo on individuaalne ning geneetiliselt
määratud. Seega peavad kõik lapsed läbima sama arengutee, kuid nad teevad seda
erineva kiirusega.
• Lapse arengule tuleb väga kasuks, kui ta tegeleb paljude erinevate spordialadega.
Võimlemine, kergejõustik ja erinevad pallimängud peaksid kindlasti olema selles
nimekirjas.
• Kiiruse ja võimsuse treening on selles vanuses väga olulisel kohal, et arendada just
kesknärvisüsteemi. Seda tüüpi harjutusi tuleks teha kindlasti treeningute alguses, kui
mängijad on veel värsked ja puhanud.
• Jõu, vastupidavuse, osavuse ja kiiruse arendamisel kasutada oma keharaskust.
Treeningud võiks hoida lõbusad, et vältida ületreeningut ja läbipõlemist.
• Kõike teha läbi mängu ja mängulisuse.
• Tehniliste ja taktikaliste oskuste areng peab olema üles ehitatud viisil, mis tagab lapse
arengu ja edu. Taktikalised lahendused peavad põhinema tehnilisel võimekusel.
• Meeles tuleb pidada, et 3 treeningut nädalas on nn keha hooldus. Kui tahta, et
noormängija areneks, peab ta olema aktiivne miinimum 4 korda nädalas (ideaaljuhul
2 korvpallitrenni nädalas ja 2 mõne teise spordiala treeningut või tegevust, mis tagab
füüsilise aktiivsuse ning arengu).
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9–11aastased tüdrukud ja 10–12aastased poisid
Mahud ja sisu jaotus
10%

Strateegia – ründe- ja kaitsemängu põhiolemus

40%

Tehniline – 30% individuaalne / 20% mitme mängija
50%

Põhioskused – 20% liikumistehnika / 20% korvpallioskused

Treeningu sisu jaotus:

Aeroobne vastupidavus
25%

30%

Tugevuse/jõu treening
Osavus, koordinatsioon, kiirus

10%

Korvpall

35%

Treeningmaht aastas: maksimaalselt 300–400 tundi
Treeningmaht nädalas: maksimaalselt 6–9 tundi, üks trenn võiks olla puhtalt kehalise
ettevalmistuse treening
Võistlusmängude arv hooajal: 20–30

Ründemäng ja selle oskused
Põhilised liikumistehnikad:
• Arenda ja täienda
Põhilised korvpallioskused:
Valmisoleku asend – ilma pallita
• Arenda ja täienda
• Liikumine – suunamuutused, petted, tempomuutused
• Nägemine – mängi pea püsti, näed alati väljakut ja oskad olukorda hinnata (millal, mida
ja miks?)
Valmisoleku asend – palliga
• Triple threat asend
• Palli hoie
• Jalgade töö – pöörded (front & reverse pivot), kasutades mõlemat tugijalga
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• Liikumine palliga – pidurdused (jump stop, stride stop)
• Start – mängija peab olema võimeline startima mõlema jalaga, palliga ja ilma pallita
Põrgatamine:
• Paigal põrgatamine mõlema käega
• Liikumisel mõlema käega põrgatamine erinevates suundades
• Kiiruslik põrgatamine (speed dribble), kontrollitud põrgatamine (control dribble),
suunamuutused mõlema käega (change of direction)
• Nägemine – mängija peab olema võimeline põrgatama mõlema käega, pea püsti ja
nägema kogu väljakut
Söötmine ja püüdmine:
• Tutvusta, õpeta ja täiusta põhilisi paigal söötmise viise (rinnalt sööt, põrkesööt, pea
kohalt sööt, pesapalli sööt jne)
• Söötmine ja püüdmine liikumiselt
• Söötmine ja püüdmine kaitsemängija vastu
Viskamine:
• Tutvusta ja hakka õpetama BEEF (balance – tasakaal, eyes – silmad, elbow –
küünarnukk, follow through – saatmine) kontseptsiooni. Need põhimõtted on kõige
olulisemad.
• Tutvusta, õpeta ja täiusta lay-up’de tehnikat ning seda mõlema käega ja mõlemalt
poolt korvi
Arenda 1-1 oskusi:
• Triple threat asend
• Õpi kaitset n-ö lugema. Millal, mida ja miks teha?
• Petted palliga ja jalgadega (lühikesed ja kiired)
Vabastamine (getting open):
• Liigu, et saada vabaks (ilma pallita mängijad ei seisa paigal)
• Palli püüdmisel viimane samm söödule vastu
• Palli saades pead olema kohe ründeasendis
Rünnaku kontseptsioon:
• 1-1 mäng
• Mängijatevaheline distants (spacing) 3–4 meetrit
• Sööda ja liigu (give and go)
• Lõika (cut) ja asenda (replace) tühi koht väljakul
• N-ö loe kaitset, et rünnata ja punkte visata

NB! Selles vanuses tuleb panustada tähelepanu ja aega rohkem ründe- (individuaalsetele
ründemängu oskustele) kui kaitsemängule. Peamine eesmärk on õppida korvi viskama,
mitte korvi kaitsma.
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Kaitsemäng ja selle oskused
Kaitsemäng palliga mängija vastu:
• Tutvusta ja alusta kaitseasendi õppimist
• Kaitseasendis liikumine, jäädes samal ajal palliga mängija ja korvi vahele
• Kaitstes palliga mängijat, säilita distants ründemängijaga – ideaalis ühe väljasirutatud
käepikkuse ulatus (väldi kehakontakti ja vajumist liiga kaugele)
Kaitsemäng pallita mängija vastu:
• Säilita positsioon oma mängija ja korvi vahel
• Peab nägema korraga nii oma mängijat kui ka palli
• Peab olema valmis abistama oma võistkonnakaaslasi
• Pärast abistamist liigu tagasi oma mängija peale
Kaitsemängu kontseptsioon:
• Palliga mängijat kaitstes pead jääma oma mängija ja korvi vahele, säilitades distantsi,
ja olema valmis liikuma kaitseasendis
• Ilma pallita mängijat kaitstes pead jääma oma mängija ja korvi vahele, aga oma mängija
lähedale (ei tohi vajuda liiga sügavale) ja nägema alati nii oma mängijat kui ka palli
• Selle etapi viimasel aastal tutvusta nn lameda kolmnurga (flat triangle) põhimõtet –
ilma pallita mängija kaitsja paikneb oma mängija ja palliga mängija suhtes lamedas
kolmnurgas (välja sirutatud labakäsi ulatub sööduliinile)
• Jookse kaitsesse tagasi täiskiirusel
Soovitused:
• Ei kasutata üle välja pressingut ja erinevaid maa-alakaitse formatsioone
• Ei minda ühele ründemängijale mitmekesi peale
Erinevad piirangud Euroopa riikides:
• Põrgatajalt ei tohi palli ära võtta. Mängija peab õppima liikuma kaitseasendis, hoides
õiget positsiooni ja distantsi ründemängija vahel.
• Ründajalt, kes on lõpetanud põrgatamise, ei tohi minna palli jõuga käest ära võtma.
Võib segada söötmist, kasutades aktiivselt käsi ja jalgu.
• Iga kehaline kontakt väljaspool kolmesekundiala on kaitsja viga. Mängija peab õppima
liikuma kaitseasendis, hoides õiget positsiooni ja distantsi ründemängija vahel.
• Ilma pallita mängija kaitsja võib oma mängijast minna maksimaalselt 2–3 meetri
kaugusele
• Palliga mängija kaitsjat on lubatud aidata ainult juhul, kui ründemängija on ta selgelt
üle mänginud
• Kolmesekundiala tuleb hoida puhtana. Ilma pallita mängija kaitsja võib sinna liikuda
alles siis, kui palliga mängija on ületanud kolmepunktijoone ja ründab korvi.
Ealisi soovitusi treenimiseks:
• Kasuta väiksemat palli (nr 5)
• Korvide kõrgus 260 cm

13

• Mängi rohkem 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3, mis võimaldab suuremal arvul mängijatel palliga
tegutseda
• Kõik mängijad peavad mängima kõikidel positsioonidel
• Võib lubada mõningaid eksimusi reeglite vastu, aga peab selgitama
• Selle etapi alguses ei ole soovitav kasutada tablood, eesmärk endiselt mängimine,
õpetamine ja arendamine, mitte võitja selgitamine
• Kasutada reegleid/piiranguid, mis soodustavad põhioskuste kasutamist. Näiteks peab
mängija, kes saab lauapalli, alustama ise põrgatust, mitte ei otsi esimese asjana söötu
jne.

Kehaline ettevalmistus
Vanus 9 (10) kuni 12 on üks kõige tähtsamaid perioode lapse motoorsele arengule. See on
aeg, kus lapsed on jõudnud oma arengult sellele tasemele, et nad on valmis omandama kõiki
liikumisoskusi, mis on nurgakiviks sportlikule arengule. Põhilised oskused on kirjeldatud
eelmises etapis, kuid nüüd tuleb need kõik viia järgmisele tasemele. Lisaks korvpallioskustele,
mida selles vanuses treenitakse, on tugevalt soovituslik endiselt tegeleda ka teiste
spordialadega.
Sellel etapil peavad noored sportlased õppima, kuidas treenida ja seda kõige elementaarsemal
tasemel. Neile tuleb tutvustada erinevaid korvpallimänguga seotud tegevusi: soojendus,
treeningujärgne mahajahtumine, vedeliku tarbimine, toitumine, taastumine ja ka mentaalne
ettevalmistus. Lisaks peavad ka lapsevanemad neid teadmisi omama. Seda teadmistebaasi
arendatakse vastavalt sportlase arengule hiljem edasi.
Selles vanuses peaks fookus olema treeningul, mitte võistlemisel ja konkureerimisel teistega.
Liiga palju võistlusi raiskab väärtuslikku treeningu ja puhkuse aega. Kui aga üldse mitte
võistelda või treeningul konkureerida, pärsib see põhiliste tehniliste oskuste arengut (just
otsuste tegemist) ning võimet õppida, kuidas tulla toime füüsiliste ja vaimsete väljakutsetega
võistlustel. Oluline on leida õige tasakaal treeningute ja võistluste vahel. Eesti Korvpalliliit on
määranud võistlusmängude arvu, mis võimaldab mängijatel arendada ja rakendada oma
oskusi konkurentsivõimelises keskkonnas, kuid samas ei pärsi treeninguid ja lapse arengut.

Keskendu protsessile, mitte tulemusele!

Põhiomadused:
• Jõutreeningul peaks sportlane kasutama eelkõige oma keharaskust. Hüppamist ja
maandumist tuleb kasutada/rakendada ohutult.
• Kiirust tuleb treenida ka sellel etapil, kuid seda tuleks teha treeningu algfaasis, kui
sportlane on veel värske
• Venitamine peab muutuma rutiiniks. Funktsionaalse liikuvuse arendamine peab olema
iga treeningu osa.
Võimed:
• Kiirus, osavus, tasakaal ja koordinatsioon arenevad kiiresti ja on täielikult treenitavad

14

• Kuna selles vanuses hakkab muutuma laste raskuskese, jäsemete pikkus hakkab
kiiremini kasvama, siis see määrab ka treeningute sisu (treener peab arvestama antud
faktoritega)
Millega treener peab arvestama?
• Erinevaid harjutusi ja gruppe tehes peab treener arvestama nii bioloogilise kui ka
kronoloogilise vanusega
• Lühiajalised anaeroobsed tegevused on lubatud ja soovitavad
• Kasuta soojendusel harjutusi, mis aitavad arendada kesknärvisüsteemi tegevust
Kuna see on suur oskuste õppimise ja omandamise etapp, tuleks eriti rõhutada motoorse
arengu tähtsust. Hea aeg motoorsete oskuste ja koordinatsiooni arendamiseks on tüdrukutel
vanus 8–11 aastat ja poistel vanus 9–12 aastat. Tuleb ka ära märkida, et see on lastele väga
tundlik periood. Kui peamised liikumisoskused ja spordi spetsiifilised oskused ei ole selleks
vanuseks selgeks tehtud, siis sportlased ei pruugi hilisemas eas jõuda optimaalsete
tulemusteni või jääb neil saavutamata nende geneetiline potentsiaal. Oskusi saab alati ka
hiljem treenida, aga tuleb arvestada, et samaväärse arengu tagamiseks kulub rohkem
ressurssi, mis omakorda võiks kuluda muude võimete treenimisele. Põhimõtteliselt peaksid
need oskused olema arendatud enne puberteediea algust, enne aktiivset kasvuperioodi.
Vastupidavust, jõudu, kiirust ja elastsust tuleb veelgi parandada just läbimõeldud treeningu
abil. Kuigi kahel esimesel etapil on treeningu põhimõtetes vähe erinevusi, tuleb hoolikalt paika
panna treeningute ja võistluste vahekord, et optimeerida treeningu mõju ja tagada järjepidev
areng.
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12–15aastased tüdrukud ja 13–16aastased poisid
Mahud ja sisu jaotus

Põhioskused – soojenduse tähtsus / eelneva täiustamine
15%

Strateegia – eelnevalt õpitu ühendamine ja täiustamine, tutvusta
maa-ala
Tehnika – uute oskuste omandamine ja vanade täiustamine

25%

30%
30%

Taktika – vastase põhilised tugevused/nõrkused

Treeningu sisu jaotus:
Aeroobne vastupidavus

25%

30%

Tugevuse/jõu treening
Osavus, koordinatsioon, kiirus

10%

Korvpall
35%

Treeningmaht aastas: 13–14aastased 450–600 tundi, 15–16aastased 600–750 tundi
Treeningmaht nädalas: 13–14aastased 9–12 tundi, 15–16aastased 13–15 tundi, üks treening
võiks olla puhtalt kehalise ettevalmistuse treening
Võistlusmängude arv hooajal: 13–14aastased kuni 45, 15–16aastased kuni 50

Ründemäng ja selle oskused
1. etapp (12–13aastased tüdrukud, 13–14aastased poisid)
Põhilised liikumistehnikad:
• Täiusta ja arenda eelnevatel etappidel omandatut
Põhilised korvpallioskused:
Valmisoleku asend – ilma pallita
• Arenda ja täienda
• Nägemine – mängi pea püsti, näe alati väljakut ja olukordade tekkimist
Valmisoleku asend – palliga
• Täiusta jalgade tööd – pöörded (pivoting front & reverse), kasutades mõlemat tugijalga
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• Otsuse tegemine enne palli püüdmist
• Täiusta liikumist palliga – pidurdused (jump stop, stride stop)
• Pallikäsitlus – palliga olemine peab muutuma mugavaks, palli varjamine, väljakul
toimuva nägemine, pallikäsitlus kaitse surve all ja muude palliga liikumiste täiustamine
Põrgatamine/pallikäsitlus:
• Laienda põrgatuse repertuaari (push-pull, kahe käega, inside out, crossover, behind
back, between legs, spin, stutter jne)
• Täiusta ja arenda kiiruslikku põrgatamist, kontrollpõrgatamist, suunamuutusi palliga
ning seda mõlema käega
• Täiusta ja arenda põrgatamist surve all
• Olukorrast lähtuvalt õigete valikute tegemine
• Täiusta pallikäsitlusoskusi pead püsti hoides, kogu väljakut nähes
Söötmine ja püüdmine:
• Laienda söötude repertuaari (pooleteise käe, ühe käe, põrke, keha silindrist väljast jne)
• Tõsta tempot, mille pealt on vaja palli sööta ja püüda
• Arenda ja kasuta söödupetteid
• Söötmine ja püüdmine kaitse surve all
• Õpi söötma õigel ajal (sööt peab tekitama parema olukorra)
Viskamine:
• Vaata üle ja täiusta BEEF (balance, elbow, eyes, follow through) kontseptsiooni
• Õige viskeliigutuse tegemine ja sooritamine (viskevorm – form shooting, vastu seina
viskamine – wall shooting)
• Arenda viskeks valmisoleku asendit – püüa palli erinevatest suundatest
• Arenda püüa ja viska (catch & shoot) olukorda ilma põrgatuseta – püüa palli erinevatest
suundadest
• Vaata üle ja täiusta lay-up’ide repertuaari (baby hook, right hand, left hand, power,
euro-step jne)
• Arenda vabaviset
• Visete ja lay-up’ide kasutamine kaitsega ja vastavalt situatsioonile otsuse tegemine
• Laienda visete repertuaari (otse/lauapõrkest, erinevad kaared, söödu pealt /
põrgatamise pealt, erinevalt kiiruselt ja kauguselt jne). Rõhuasetus peaks olema
progressioonil, harjutused lähevad järk-järgult raskemaks, eelnev peab olema
omandatud.
Vabastamine:
• Kasuta suunamuutusi, muuda liikumiskiirust
• Kahe mängija koostöö (ilma pallita katted)
• N-ö loe kaitset ja reageeri vastavalt sellele
• Liigu söödule vastu
• Vabasta ennast erinevatele positsioonidele (wing, post, top jne)
Arenda 1-1 oskusi:
• Laienda ja arenda 1-1 mängu oskusi (jab fakes, shot fakes, combinations jne)
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• N-ö loe kaitset ja tegutse vastavalt sellele
• Mängi erinevatelt positsioonidelt, paigalt ja hoo pealt
• Mängi püüdmise ning põrgatamise pealt
Transition (ülemineku) rünnak:
• Arenda ja õpeta, kes jookseb, kuhu jookseb, kes saab esimese söödu
• Saada aru eelistest, mis on kiirel üleminekul kaitsest rünnakule
• Kõik mängijad peavad mängima kõikidel positsioonidel
• Söötmine ja palli liikumine, esimene valik – pall sööduga edasi, teine valik –
põrgatusega!
• Palli toome üle keskjoone äärelt (enamik mängijaid jooksevad tagasi keskelt)
• Joosta kiiresti ja kasutada ära kogu väljaku ruum (nii pikkuses kui ka laiuses)
• Palliga mängijal peab olema võimalus sööta äärt mööda edasi
Rünnaku kontseptsioon:
• N-ö loe ja tegutse (read & react) vastavalt kaitsja tegevusele
• 1-1 mäng
• Läbimurded – kasuta põrgatust ja sööda targalt, liikumine ilma pallita
• Spacing – 3–4 meetrit
• Kasuta erinevaid lõikeid (rim cuts, backdoor cuts, flash cuts)
• Tutvusta, õpeta ja kasuta ilma pallita katteid
• Rõhutada söötmist, palli liikumist ja mängijate liikumist ilma pallita
• Lauavõitlus
• Rääkimine võistkonnakaaslastega nii rünnakul kui ka kaitses
Tehnilised oskused:
• 1-1 mäng lõpetamisega (finishing)
• Olukorra loomine võistkonnakaaslasele
• Post’i kasutamine
• Vabastamine
• Söötmine, palli liigutamine (ka sööt post’i mängijale)
• Sööt – lõige (give-n-go), ilma pallita kate (offball screen)
• Sihipärane ja tõhus põrgatamine (vältida ülepõrgatamist)
• Jalgade töö viske puhul (parem-vasak, vasak-parem jne)
• Viskevalikud
• Spacing
• Lauavõitlus (näed viset, hindad olukorda, teed otsuse)

2. etapp (14–15aastased tüdrukud, 15–16aastased poisid)
Põhilised liikumistehnikad:
• Täiusta ja arenda eelnevatel etappidel omandatut
Põhilised korvpallioskused:
Ilma pallita:
• Asend – valmis ründama (vise, läbimurre, sööt)
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• Liikumine – start, pidurdused, suunamuutused
• Jalgade töö – agility, tasakaal ja koordinatsioon
• Nägemine – näed kõike, mis väljakul toimub
Palliga:
• Asend – triple threat (vise, sööt, läbimurre), otsus palli püüdmisel tehtud
• Jalgade töö – pöörded, tasakaal, jab-step, reverse-step jne
Põrgatamine – ühe koha peal ja liikumsel:
• Täiusta ja arenda õpitut
• Kasuta erinevaid kombinatsioone (inside out crossover, stutter inside out, stutter
crossover, between the legs crossover, jab step crossover jne)
• Täienda kombinatsioonide valikuid/keerukust
Söötmine ja püüdmine:
• Outlet sööt
• Ülevälja söödud (ühe käega, kahe käega jne)
Viskamine:
• Valmisolek viskamiseks – kinnista asendit
• Pärast lõiget üks-kaks pidurdusega vise
• Hüppelt vise
• Kolmepunktivise
• Vabavise
• Viskamine n-ö surve all (under pressure)
Lay-up visked:
• Ühelt jalalt
• Kahelt jalalt erinevate pidurdustega
• Reverse lay-up
• Valiku tegemine, millist lay-up’i olukorrast lähtuvalt kasutada
• Lõpetamised kaitse kontaktiga
Perimeetri mängija võtted palliga (1-1 mäng):
• Shot fake and go
• Shot fake and crossover
• Shot fake and pull-up
• Jab step and go
• Jab step and shoot
• Jab step and cross-over
• Kombineeritud liikumised
Perimeetri mängija lõiked:
• V-cut
• L-cut
• Backdoor cut
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Post’i mängija oskused:
• Drop step
• Jump hook
• Baby hook
• Up and under
• Double pivots
• Face up and go
• Short corner shots, cuts
• High post shots, cuts
Post’i mängija tegevus ilma pallita:
• Sealing
Katted:
• Cross-screen
• Down-screen
• Ball-screen
Rünnaku kontseptsioon:
• Ründa korvi
• Spacing!
• N-ö loe kaitset ja oma võistkonnakaaslasi
• Ole kannatlik
• Ole kiire, aga ära kiirusta
Rünnaku tehnilised oskused:
• Kommunikatsioon: suuline/märguannetega
• Arenda kaitsemängu „lugemist”
- Palliga/pallita
- Back-cuts
- Post’i mängija kasutamine
• Katete panemine palliga mängijale (Pick`n roll ja pick`n pop)
• Tegutse vastavalt kaitsemängijatele
• 5 vs. 5 rünnak koosneb järgnevast: 1-1 mäng, spacing, söödud, lõiked, ilma pallita ja
palliga katted. Soovituslikult motion või continuity offense.
1-1 mäng – viskamine
• Otsuse tegemine, kui sa n-ö kohtud abistava kaitsega (pull up, floater, jump stop jne)
• Viskamine katet kasutades (põrgatusega/põrgatuseta)
Transition rünnak:
• Määratleda vastutusalad
• Lauavõitlejad, esimene sööt (outlet), teine sööt
• Kiirete otsuste tegemine: individuaalsed tugevused, sööt, põrgatus
• Määratleda vastutused, kui transition rünnak ei õnnestu ja on vaja mängida nn pikka
rünnakut
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Rünnak maa-alakaitse vastu:
• Kasuta maa-alakaitse vastu meesmeherünnaku põhimõtteid (spacing, läbimurded,
lõiked, katted jne)
• Palli liigutamine muudab rünnaku efektiivseks (ball reversal, fakes jne)
• Tutvusta spetsiifilisi maa-alakaitse murdmise võimalusi

Kaitsemäng ja selle oskused
1. etapp (12–13aastased tüdrukud, 13–14aastased poisid)
Kaitsemäng:
• Tutvusta, õpeta ja kasuta üle välja meesmehepressingut
• Tutvusta ja hakka õpetama, mis tähendab palli suhtes nn tugev (ohtlik) äär, esimese
söödu ulatus ja abipoolne kaitsemäng (nõrk äär)
Kaitsemäng palliga mängija vastu:
• Täiusta kaitseasendit ja selles liikumist palliga mängija vastu. Palliga mängijale peab
hakkama survet avaldama.
• Arenda ja täiusta kaitsemängu, säilitades samal ajal distantsi ründemängijaga, kui ta
põrgatab, muudab suunda ja teeb tempomuutusi. Säilita surve pallile.
• Tutvusta ja arenda olukordi, nagu contest every shot (sega iga viset), ei lase ründajal
vabalt sööta ning kuidas mängida nn surnud palli olukorras (ründemängija on
lõpetanud põrgatamise)
• Tutvusta, kuidas kaitsemängija saab mõjutada palliga mängijat nii perimeetril kui ka
post’is
Kaitsemäng ilma pallita mängija vastu:
• Täiusta ja arenda kaitseasendit. Tutvusta ja õpeta, mis tähendab kinnine ja lahtine
kaitseasend. Esimese söödu ulatuses kinnine kaitseasend. Flat triangle (lame
kolmnurk) positsioon, alati näed oma mängijat ja palli.
• Tutvusta, kuidas kaitsemängija saab mõjutada ilma pallita ründemängijat nii
perimeetril kui ka post’is
• Tutvusta ja arenda palliga mängija kaitsja abistamist. Kes, millal ja kui palju? Esimese
variandina tutvusta – abi tuleb nõrgalt äärelt, esimese söödu kaugusel flat triangle
põhimõte.
• Tutvusta ja arenda closeout olukordi. Ei kasuta mängijate rotatsiooni. Mängija, kes läks
appi, peab jõudma ise tagasi oma mängija peale.
• Tutvusta ja arenda kaitsemängu ilma pallita katete vastu. Kolm varianti: liigud lõikajale
järele, liigud kattepanija ja tema kaitsja vahelt, liigud mõlema mängija alt. Pallist
kaugemal äärel toimuva katte puhul liigub kaitsja katte alt, pallipoolse katte puhul
liigume üldjuhul järel. Selles etapis veel vahetamist ei kasuta.
• Liikumine ühest kaitsemängu olukorrast teise. Palliga mängija kaitseasendist esimese
söödu ulatusse, nõrga ääre kaitsesse jne. Liikuma peab söödu lennu ajal, mitte siis, kui
pall on juba jõudnud järgmise mängija kätte!
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Lauavõitlus (rebounding):
• Tutvusta, õpeta ja arenda lauavõitlust – mängija blokeerimist, palli hankimist
võimalikult vara ja kõrgelt
• Tutvusta ja arenda oskusi, mida on vaja ründelauda minemiseks ja saamiseks
Ülemineku kaitse (transition defense):
• Tutvusta, õpeta ja arenda, mida tähendab nn kaitsemängu tasakaal (defensive
balance) – mitu mängijat läheb ründelauda, kes neist läheb, kes liigub nn neutraalsesse
tsooni ja kes liiguvad kohe tagasi
• Kuidas kaitsta oma korvi, kui on nn tavaolukord (korv, möödavise jne) ja kui on nn
scramble (vähemuse) olukord
• Oma korvi kaitsmine, palliga mängijale surve, sööduliinid jne
• Jookse kaitsesse tagasi täiskiirusel
Kaitsemängu kontseptsioon:
• Palliga mängija kaitsja – asend, pead olema kogu aeg oma mängija ja korvi vahel,
distants, surve pallile
• Ilma pallita mängija kaitsja – flat triangle, kinnine ja lahtine asend, näed alati oma
mängijat ja palli, kaitsemäng ilma pallita katete vastu
• Saada aru ja tõsta mängijate vastutust individuaalses kaitsemängus (mängija teab, et
teda ei aita keegi) ja alles siis tuleb võistkondlik kaitsemäng
• Kõikidel mängijatel on vastutus võistkondlikus kaitsemängus. Meie kaitseme palli ja
korvi, mitte üksik mängija ei kaitse konkreetset mängijat.
• Me ei lase endale visata kergeid punkte (kiirrünnak) ja ei luba vastastel visata vabadelt
kohtadelt (no open shots / contest all shots)
• Lauavõitlus
• Aktiivne rääkimine ja suhtlemine kaitsemängu ajal
Võistkondlik kaitsemäng:
• Individuaalne kaitsemäng hakkab liikuma võistkondlikuks kaitsemänguks
• Rääkimine kaitses, kasutades sõnu „pall”, „vise”, „abi”, „kate” jne
• Lõigete ja ilma pallita katete kaitsmine
• Kaitse oma korvi – ründevea välja võtmine (take a charge)
• Läbimurrete peatamine nõrga ääre abistamisega
• Kõik mängijad peavad nägema oma mängijat ja palli
• Closeout (help and recovery)
• Jalgade töö – kaitseasendist üleminek jooksusammule ja vastupidi
• Üle välja meesmehepressing
• Lauavõitlus kehalise kontaktiga (blokeerimine)
• Mängi kaitses ilma vigu tegemata, suutes samas vastast survestada

2. etapp (14–15aastased tüdrukud, 15–16aastased poisid)
Kaitsemäng palliga mängija vastu:
• Täiusta ja arenda eelnevates etappides omandatut
• Tutvusta ja arenda, kuidas mängida palliga katete vastu:
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Hedge & recover (hard show) – kattepanija kaitse astub palliga mängijale risti ette,
palliga mängija kaitsja läheb üle katte palliga mängijale järele
- Double-team
- Vahetus
- Katte alt minek on lubatud ainult juhul, kui kate toimub visketsoonist kaugemal
• Palliga mängijat suuname otsa- ja küljejoone suunas (ei ava teed otse korvile) – palliga
mängija ei tohi murda keskele
-

Kaitsemäng pallita mängija vastu:
• Täiusta ja arenda eelnevates etappides omandatut
• Tutvusta ja arenda closeout olukordi (distants ei tohi minna liiga pikaks), mängijate
rotatsiooni, fake and fade ja help to helper olukorda
• Ilma pallita kaitsjate tegutsemine, positsioneerimine pick’n roll olukordades
Ülemineku kaitse (transition defense):
• Jaga mängijad põhimõttel – lähim võtab
• Peata palliga mängija, surve pallile
• Oma korvile lähim mängija jookseb tagasi ja kaitseb oma korvi
• Saavuta kontroll ründajate üle, suheldes võistkonnakaaslastega
Meesmehekaitsemängu põhimõtted poolel väljakul:
• Peata läbimurded
• Suuna palliga mängija otsa- ja küljejoone poole
• Kõik mängijad peavad nägema oma mängijat ja palli
• Fake & fade, help to helper
• No open shots / contest all shots
• Pick’n roll kaitsemäng
Võistkondlik kaitsemäng:
• Kommunikatsioon – tõsta võistkonna teadlikkust suhtlemise vajalikkusest
• Mängijate rotatsioon
Arenda ja täiusta:
• Low post kaitsemäng, nii individuaalne kui ka võistkondlik
• Trapping, double team, run & jump
• 1-1 lauavõitlus, lisaks eriolukordes, nagu pärast vastase kiirrünnakut, pärast mängijate
rotatsiooni jne
• Arusaamist ründajate võimetest/oskustest (individuaalne karakteristika)
Maa-alakaitse:
• Tutvusta maa-alakaitse (2-3, 3-2, 1-3-1) erinevaid formatsioone ja süsteeme
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Kehaline ettevalmistus
Füüsilisi võimeid tuleb arendada ja treenida juba täies mahus, aga see peab sõltuma iga lapse
individuaalsest arengust. Treenerid peavad olema teadlikud erinevustest, mis lastel selle
vanusega kaasnevad, ning peavad võimaldama neile võimetekohast treeningut. Selle etapi
peamiseks eesmärgiks on jätkuvalt „ehitada” sportlikku vundamenti tulevikuks.
Seoses kiire kasvuga selles eas, kaasa arvatud muutused keha raskuskeskmes, käte ja jalgade
pikkuses, tuleks üle vaadata kogu jalgade töö, põhiliikumine ja ka korvpalli põhioskused.
Treenerid peavad olema kannatlikud perioodil, kui lapsel on kiire kasvuaeg, või vahetult pärast
selle lõppu, sest erinevad kehaosad kasvavad erineva kiirusega. See periood võib tekitada ka
ajutist negatiivset mõju lapse liikumisoskustele ja tehnilistele oskustele.
Põhiomadused:
• Olulised muutused lihaskonnas, luustikus ja rasvkoes
• Tüdrukutel algab kiire kasvuperiood vanuses 12,5–14 aastat, poistel vanuses
12,5–15aastat
• Väiksemate lihasgruppide arendamisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata
• Peab arvestama sellega, et erinevad kehaosad ei arene samas tempos
• Vastupidavust saab hakata arendama läbi erinevate tegevuste – mõõduka tempoga
pikemaajalised korvpalliharjutused, jooksmine õues, ujumine, rulluisutamine,
jalgrattasõit jne
• Jõu arendamiseks tuleks endiselt kasutada peamiselt oma keharaskust. Tuleks alustada
kergete raskustega (harjavars/võimlemispulk) erinevate jõuharjutuste tehnika
õppimist (rinnalt surumine, kükk, rinnalevõtt jne).
Võimed:
• Selle etapi varajases faasis on tüdrukud tugevamad ja kiiremad kui poisid, ent hilisemas
faasis rollid vahetuvad
• Kiirus, osavus, tasakaal ja koordinatsioon arenevad kiiresti ja on täielikult treenitavad
• Selles eas muutub laste raskuskese, jäsemete pikkus ja kerelihaste tugevus (hakkavad
kiiremini kasvama), mispärast peavad need tegurid määrama ka treeningute sisu
• Hapniku transpordisüsteem on alles kujunemisjärgus ja aeroobne vastupidavus
jätkuvalt kasvab
Millega peab treener arvestama?
• Jälgi ja planeeri treeninguid hoolikalt. Vajalik individuaalne lähenemine, et tagada
lastele järkjärguline koormustega kohanemine.
• Kronoloogilise vanusega ei saa arvestada, silmas tuleb pidada bioloogilist vanust
• Seksuaalse alatooniga väljendeid ning tegevusi tuleb vältida
• Kõiki põhioskusi/-liikumisi tuleb sellel etapil arendada. Sportlased peavad just sellel
vanuseetapil õppima kuidas treenida (keha proportsioonid muutuvad kiiresti,
koordinatsioon võib olla häiritud).
• Lühiajalised anaeroobsed tegevused on jätkuvalt soovitavad
• Treeningud peavad vastama sportlase individuaalse arengu tasemele ja vajadustele
• Kasuta soojendusel harjutusi, mis aitavad arendada kesknärvisüsteemi tegevust
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Treeningu põhimõtted sellel vanuseetapil
Vastupidavus – see on parim aeg sportlase aeroobse võimekuse treenimiseks. Selles vanuses
tuleks treeninggrupid moodustada vastavalt suguküpsusele, mitte kronoloogilise vanuse järgi.
Kasvuspurdi algfaasis peaks olema aeroobne treening veel eelkõige läbi erinevate tegevuste,
mängude kasutamise. Kuigi see on parim aeg aeroobsete võimete arendamiseks ja peaks
olema prioriteet, siis ei tohi ära unustada jõu, kiiruse, osavuse ja painduvuse arendamist või
vähemalt säilitamist. See on periood, kus luuakse aeroobne vundament korvpalluriks
saamisel.
Jõud – tundlik periood algab tütarlastel praktiliselt kohe pärast kiire kasvuperioodi lõppu.
Poistel algab see 12–18 kuud pärast kiire kasvuperioodi lõppu. Treenerid peaksid väga täpselt
jälgima oma mängijaid, millal neil algab ja millal lõppeb kiire kasvuperiood. Sellel perioodil on
lapsi soovitav mõõta iga kolme kuu tagant (seistes, istudes, käte siruulatus). Need mõõtmised
annavad treenerile info, millal on õige aeg panustada rohkem jõu arendamisse. Selles vanuses
võib eelnevast treeningkogemusest ja mängija võimekusest lähtuvalt hakata lisaraskusi
kasutama. Õiget jõutreeningu tehnikat peaks kindlasti õpetama juba kasvuperioodi ajal, kui
veel ei toimu maksimaalset arengut. See aitab eelkõige vältida vigastusi, mis võivad tekkida
hiljem raskustega harjutades. Oluline on jälgida korrektset tehnikat ning järkjärgulist
koormuste rakendamist, kui selliste jõu arendamise programmidega alustatakse. Kerelihaste
treening peab olema treeningu prioriteet ja seda igas vanuses.
Kiirus – sarnaselt eelnevate perioodidega on endiselt oluline kesknärvisüsteemi treenimine,
kuid enam tähelepanu tuleb pöörata anaeroobse võimekuse arendamisele. Anaeroobse
treeninguga on soovitav tüdrukutel alustada selle etapi esimeses osas ja poistel teises osas.
Oluline on tagada õige ja progressiivne koormus treeningutel. Kiiruse arendamise harjutuste
valiku juures on tähtis, et kaetud saaks mitmesuunaline tegevus (küljele liikumine, tagurpidi
liikumine jne). Kiiruse arendamisega tuleb tööd teha aasta läbi, sõltumata erinevatest
etappidest ja eesmärkidest. Eelkõige peaks sellega tegelema soojenduse lõppfaasis, kui ei ole
veel tekkinud metabolismi või närvisüsteemi väsimust ja treeningkoormus on madal (näiteks:
lay-up harjutused poolel väljakul, kus üks sooritus ei tohi kesta rohkem kui 10 sekundit). See
on nn energiasüsteemi treenimine (versus kesknärvisüsteemi treening) ja harjutuste kestvus
peaks jääma vahemikku 5–15 sekundit. Osavust, kiirust, suunamuutusi tuleb treenida
soojenduse lõpus, et vältida väsimuse kuhjumist.
Painduvus/liikuvus/elastsus – painduvust tuleb sellel vanuseetapil jälgida väga hoolikalt.
Peaks kasutama erinevaid venituse liike, et hoida meie keha liikuva ja painduva/elastsena ning
ükski venitus pole selleks eelisseisus. Kui teeme seda enne treeningut, siis pigem dünaamilise
venitusena, ja kui teeme seda pärast treeningut, siis võib pigem kasutada staatilist venitust.
Peaasi, et venitamine on regulaarne. Sellel ja ka järgmisel etapil soovitatakse
venitustreeninguga tegeleda põhitreeningust eraldi ehk painduvust/elastsust tuleks
arendada omaette sessioonidena. Dünaamiliste harjutuste ja vigastusi vältida aitavate
harjutustega peaks rutiinselt tegelema soojendusel.
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16–18aastased tüdrukud ja 17–18aastased poisid
Mahud ja sisu jaotus

20%

Strateegia – spetsiaalsete taktikate omandamine &
ühendamine, baastaktika täiustamine ja loovuse
arendamine
Tehnika – eriolukordade oskuste omandamine, baasoskuste
täiustamine & täiendamine

30%

20%

Põhioskused – täiustamine & soojenduse mitmekesistamine
30%

Taktika – võistlusspetsiifiline

Treeningu sisu jaotus:

Aeroobne vastupidavus

20%

Tugevuse/jõu treening

45%
20%

Osavus, koordinatsioon, kiirus
Korvpall

15%

Treeningmaht aastas: maksimaalselt 850–1000 tundi
Treeningmaht nädalas: maksimaalselt 17–20 tundi, 2 trenni võiks olla puhtalt kehalise
ettevalmistuse jaoks
Võistlusmängude arv hooajal: 50–60

Ründemäng ja selle oskused
Põrgatamine – paigal ja liikumiselt
• Ülekaalu olukordades (2 vs. 1, 4 vs. 2, 4 vs. 3 jne)
Söötmine ja püüdmine:
• Sööt post’i mängijale (põrgatuselt ja paigalt)
• Skip passes
Viskamine:
• Pärast curl cut’i
• Pärast fade cut’i
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• Kolmepunktivise
• Hüppevise põrgatuselt
Lay-up:
• Visete lõpetamine (finishing) tugeva kontaktiga
• Visete lõpetamine ebatavalistest olukordadest (kehaasend, mitme mängija vahelt,
veaga jne)
1-1 mäng:
• Palli saades kohe ründad (sweeps, crossover)
• Paigalt 1-1 mäng (jab series, shot fake jne)
• 1-1 mäng põrgatuselt
• Kombineeritud liigutused
Post`i mängija oskused:
• Täiusta eelnevaid
• Lisa uusi, nt turnaround jumper, kombinatsioone erinevatest võtetest
Perimeetri mängija liikumine ilma pallita:
• Sööt post’i ja liigu
• Erinevad lõiked ja katted
Post’i mängija liikumine ilma pallita:
• Kehakontakti loomine (julgus seda teha) kaitsemängijaga
• Jalad aktiivsed, käed üleval
Teiste ilma pallita mängija katete tutvustamine:
• Flare
• Staggered
• Double
Transition rünnak:
• Esimene pikk jookseb korvi alla
• Teine pikk jääb kolmepunktijoone taha (1-4 põhimõte)
Rünnaku kontseptsioon:
• Spacing 3–5 meetrit, et võimaldada 1-1 mängu (drive & kick)
• Lõiked, ilma pallita katted
• Arenda ja paranda söödu nurkasid, ajastust ja söötu ohtlikusse tsooni (traffic)
• Pärast katet (ilma pallita) liigu vastassuunas mängijaga, kellele katte panid
• Ole kannatlik
• Ole kiire, aga ära kiirusta
Mängija individuaalne taktikaline võimekus:
• Võime lugeda ja reageerida kaitsemängule
• Hinnata palli asukohta väljakul
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• Mängijad ei tohi palli saamisel ainult sellele keskenduda – nad peavad nägema ka oma
kaitsjat ja hindama võistkonnakaaslaste olukorda
• Pidev liikumine kaitses
Katete kasutamine/lugemine:
• Ole kannatlik ja tee korrektne otsus (jälgi oma kaitsjat, näita kätega, kui oled valmis
palli saama ja kuhu jne)
Pressingu murdmine:
• Spacing
• Peab olema 3 terava söödu liini (otse, diagonaalis edasi ja kõrvale)
• Harjuta olukordi double-team’i vastu (spacing, söödu võimalus tagasi jne)
Rünnak maa-alakaitse vastu:
• Võib võtta kasutusele spetsiaalsed set-play’d maa-alakaitse murdmiseks
• Ürita kaitsjad oma positsioonidelt välja viia
• Palli söötmine/liigutamine
• Kasuta high-post’i
• Pick’n roll, sealing ja erinevad lõiked
Strateegilised/taktikalised oskused
5-5:
• Mis võiks/peaks olema rünnaku eesmärk?
- Mismatches – ebavõrdsete olukordade tekitamine
- Kasuta ära kaitsemängijate nõrkusi
- Eelise tekitamine palliga/pallita, kattega/katteta
- Kasuta rünnakul enda tugevusi
- Parema kehalise ettevalmistuse ärakasutamine (üle välja pressing, palli kiirelt
ründealasse toomine, agressiivsus jne)
• Mängijate spetsialiseerumine, kindlatesse rollidesse panemine
• Time/score (aeg/seis) olukorrad
- Spetsiifilised mängu lõpu olukorrad (ühe punktiga taga, kahe punktiga taga jne)
- Viske valikud (shot selection)
• Special plays
- Quick hitters
- Otsaaudid, küljeaudid
• Rünnaku põhimõtted maa-alakaitse erinevate formatsioonide vastu
• Erinevad kaitsemängu formatsioonid (üle välja, poole välja, double-team, maa-ala jne)
• Ründelauda minek
• Rõhuta palli valdamise tähtsust ja kasuta seda efektiivselt
• Rünnakuaja teadlik kasutamine
- Early clock
- Mid clock
- End of clock
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Kaitsemäng ja selle oskused
Kaitsemäng palliga mängija vastu:
• Closeout! Ründemängijate oskuste, võimete arenguga seoses väga oluline. Distants ei
tohi olla liiga pikk, kes kaitsjatest läheb ja kuidas selles olukorras tegutseda.
• Individuaalne post’i kaitsemäng – jalgade töö. Tutvustada ja arendada erinevaid
võimalusi – ees olemine, ¾ positsioon jne.
• Pick’n roll – lisanduvad force to the basline, flat (high/low), triple switch ja under
Meesmehekaitsemängu põhimõtted poolel väljakul:
• Läbimurrete peatamine (abistamise põhimõtted. Kes, millal, kui palju?)
• Hoida pall eemal low-post’ist ja high-post’ist
• Võistkondlik kaitsemäng low-post’is:
- Help from baseline
- Trap from baseline
- Trap from strong side
- Trap from top or opposite wing
• Ilma pallita kaitsjate tegutsemine, positsioneerimine pick’n roll olukordades
Maa-alakaitsemängu põhimõtted:
• Räägi
• Kõik peavad iga sööduga liikuma
• Käed aktiivsed ja üleval
• Hoida pall high-post’ist eemal
• Õige spacing (kaks mängijat ei tohi katta ühte ründemängijat)
Kaitsemäng:
• Täiusta ja arenda kõike, mida on õpitud ka eelnevatel etappidel/perioodidel
• Pane kokku kõik, mis on õpitud
• Tutvusta erinevaid kaitsemängu taktikaid. Mine spetsiifilisemaks – millal vahetada,
millal survet avaldada, tutvustada segakaitse võimalusi, trap’i kasutamine, erinevad
üle välja pressingu formatsioonid jne.

Kehaline ettevalmistus
Sellel etapil peab hakkama treenima suure intensiivsusega ja seda läbi aasta. Treeningud
peavad olema nii individuaalsed kui ka spordiala spetsiifilised. Peamine eesmärk on õppida
konkureerima mistahes asjaoludega/olukordades/tingimustes. Sportlastel, kes peaksid selleks
etapiks valdama kõiki põhi- ja spordialaseid oskusi, tuleks nüüd õppida neid oskusi kasutama
konkurentsi tingimustes. Eraldi tähelepanu võiks pöörata sellistele lastele, kes on sportimist
hiljem alustanud. Treenerid peavad olema teadlikud sellest, et need lapsed võivad olla
kehalistelt võimetelt sama küpsed, aga nende erialased oskused vajavad järeleaitamist. Neid
õigesti treenides on võimalik nad edukalt korvpalli juurde tuua.
Kehalist ja psühholoogilist ettevalmistust, taastumist võiks nüüd teha suuremas mahus. Rõhk
peab olema endiselt individuaalsusel ning lähtuda tuleks iga sportlase nõrkadest ja tugevatest
külgedest.
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Sellel arenguetapil peab sportlane suhtuma treeningutesse tõsiselt, sest see periood määrab
suuresti tema tuleviku. Sportlased vajavad nii tehnilist kui ka taktikalist tagasisidet, et nad
saaksid õigesti ja korralikult arendada oma oskusi ning võimeid. Sportlased peavad treenima
kõrge intensiivsusega ja olema valmis vastu võtma erinevaid väljakutseid, et tagada areng.
Põhiomadused:
• Vereringkond ja hingamiselundkond saavutavad küpsuse
• Pikkus ja kaal tõusevad aeglaselt ja toimub stabiliseerumine lihaskonnas
• Skeleti küpsemine naistel, meestel see jätkub (17aastane tütarlaps on saavutanud
täiskasvanud naise proportsioonid, meesterahval kulub selleks veel mitu aastat)
Võimed:
• Vereringe ja hingamissüsteem on üldjuhul suutelised andma maksimaalset võimsust
• Lihaste tugevus kasvab jätkuvalt, saavutades haripunki hilistes kahekümnendates
• Sidekoed jätkuvalt tugevnevad
• Naisterahvastel tõuseb kaal kiiremini kui meesterahvastel
Millega peab treener arvestama?
• Nii aeroobseid kui ka anaeroobseid võimeid võib treenida maksimaalselt, tuleks hakata
rakendama spordispetsiifilist treeningut
• Jõutreeningut tuleb suurendada, et tagada üldise jõu areng
• Koormuste/raskuste kasv ja intensiivsus peavad tõusma järk-järgult
• Treenerid peavad teadma, kuidas tagada sportlasel optimaalne kaalutõus

Treeningu põhimõtted sellel vanuseetapil
Vastupidavus – selleks, et tagada olulist aeroobsete võimete arengut, on vaja sellega tegeleda
aastas minimaalselt 8–12 nädalat. Vastupidavuse arendamisele tuleb suuremat rõhku panna
hooaja ettevalmistaval perioodil. Treeningud peaksid toimuma 3–4 korda nädalas, kasutades
erinevaid meetodeid (ka saalitreening).
Erinevad treeningmeetodid:
• Visketreening on hea võimalus erialase treeningu ühildamiseks aeroobse treeninguga
• Pikk aeglane jooks: tegevus peaks kestma 30–60 minutit kuni 70% maksimaalsest
südame löögisagedusest
• Fartlek: harjutuse kestvus peaks olema 30–45 minutit, vaheldumisi 3 minutit
sörkjooksu ja 3 minutit intensiivset treeningut jne
• Intervalltreening: treening, kus etteantud aegadel toimub vaheldumisi sörkjooks ja
intensiivne töö (spurdid/kiirendused)
Jõud – sellel etapil jõutreeningut tehes on vaja pidevalt sportlast jälgida, kuna muutused kehas
toimuvad kiiresti. Hilise arenguga laste puhul peaksid treenerid olema endiselt ettevaatlikud
ning treeninguid üles ehitama füsioloogilisest vanusest lähtuvalt. Sportlaste testimine määrab
treeningkavade sisu ja raskusastme. Treening peaks olema sellel etapil täielikult individuaalne.
Hooajaeelsel perioodil peaks treenima 2–3 korda ja võistlushooajal 1–2 korda nädalas.
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Kerelihaste treening peab olema endiselt prioriteet ja seda tuleks kohandada vastavalt
sportlase vajadustele.
Kiirus – esiteks peame teadma, et väsimus pärsib kiiruse arendamist. Kiiruslike võimete
arendamisega tuleb tegeleda soojenduse lõppfaasis, kui ei ole veel tekkinud metaboolset või
närvisüsteemi väsimust. Kiiruse arendamine peaks olema teadlikult planeeritud igaaastasesse treeningprogrammi. Korvpallis vajalikud kiiruse tüübid on kiirendus,
suunamuutused ja erinevad petted.
Treeningul tuleks kiiruse arendamiseks kasutada lühikesi distantse (3–15 meetrit), sealhulgas
koos suunamuutustega ning liikumisega otse, külgedele ja tagurpidi. Kaks olulist detaili kiiruse
juures on õige jooksutehnika ja kiirus palliga.
Painduvus/elastsus/liikuvus– kuna sportlased on kiiresti oluliselt pikemaks kasvanud ja
nende kehakaal on tõusnud, on eriti oluline tegeleda venitamisega, neid jälgida ning kõike
seda regulaarselt. Põhimõtteliselt on sportlased jõudnud etappi, kus nad on täielikult
treenitavad ja seda kõikides valdkondades. On lausa kohustuslik kasutada erinevaid teste
(jõusaalis, laboris, staadionil), et selgitada välja sportlaste individuaalsed vajadused. Treenerid
peavad kindlaks tegema sportlase tugevused ja nõrkused, mis omakorda aitab planeerida ning
teha otsuseid seoses treeningutega.
Tähtis on see, et treening oleks endiselt individuaalne või väikestes gruppides (see peaks
hõlmama nii korvpallialast kui ka kehalist treeningut), et tagada sportlasele võimetekohane
treening ning areng.
Eriti oluline on jälgida erinevate harjutuste (kükid, väljaasted, rinnalevõtt jne) õiget tehnilist
sooritust, et vältida ja ennetada vigastusi (jalad, põlved, pahkluu, puusad, õlad, selg jne).
Vigastuse ilmnemisel tuleb see kõigepealt korralikult välja ravida ja alles siis võib jätkata
treeningutega.
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19–23aastased tüdrukud ja 19–25aastased poisid
Kehaline ettevalmistus
Pärast 10–15-aastast treeningut on praktiliselt võimatu (ka mõttetu) suurendada sportlaste
treeningkoormust. Just seepärast peaks nüüd tõusma treeningute intensiivsus ja kvaliteet.
Teaduslikud ja praktilised kogemused on näidanud, et tippsportlase jaoks on arengu ning edu
võtmeks eelkõige optimaalne manipuleerimine treeningu mahu ja intensiivsusega.
Põhiomadused:
• Füsioloogiliselt jõuab keha oma haripunkti just selles etapis
• Lõplik skeleti „küpsemine” toimub naistel vanuses 17–19 ja meestel umbes 3 aastat
hiljem
Võimed:
• Kõik füsioloogilised süsteemid on n-ö valmis ja treenitavad
Millega peavad treenerid arvestama?
• Treenerid peavad kasutama kaasaegseid üldkehalise ettevalmistuse programme, et
tagada maksimaalne areng, kohanemine ning vältida vigastusi
• Treenerid peavad tagama, et kõik lihasgrupid oleks treenitud (ei tekiks lihaste
düsbalanssi), mis omakorda viib sageli sportlaste vigastusteni
• Treenerid, koostades treeningprogramme, peavad kasutama ja arvestama kaasaegse
sporditeaduse ja meditsiini teavet, sealjuures õigel ajal sportlasi testima, jälgima ning
analüüsima
• Treenerid peavad pidevalt sportlasi jälgima ja vajadusel korrigeerima treeningplaane,
et ei tekiks ületreenitus ega stress
• Treenerid peavad tagama regulaarse meditsiinilise ülevaatuse ja järelevalve

Treeningu põhimõtted sellel vanuseetapil
Vastupidavus – aeroobse võimekuse treenimine on endiselt vajalik. Seda on mõistlik
ühendada erialase treeninguga ning kui võimalus/vajadus tekib, siis rutiini murdmiseks on hea
teha eraldiseisev aeroobne treening.
Mõned võimalused:
• Erialase treeningu ajal kasutada aeroobseid harjutusi või intervalltreeningut
• Pikk, rahulik jooks, mida võib teha ka pärast erialast treeningut
• Teha fartlek treeningut või intervalltreeningut eraldi treeninguna
• Kasutada tegevusi, kus kehakaal ei mõju kehale, liigestele (soovitav just suurematele
ja raskematele mängijatele), nt jalgrattasõit, ujumine, sõudeergomeeter
Jõud – sportlane peab olema selgeks õppinud nõuetekohase jõutreeningu tehnika ja hakkama
treeningul kasutama suuremaid raskusi, mis tagab neuromuskulaarse arengu. Nii mees- kui
naismängijad peavad treeningu ülesehituses olulisele kohale seadma olympic lifting
(rinnalevõtt, rebimine, tõukamine) harjutused raskustega, et suurendada jõudu ja eelkõige
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võimsust, plahvatuslikkust. Uuringud näitavad, et tehes ühe üldfüüsilise treeningu nädalas
(kõigile lihasgruppidele korra nädalas), säilivad jõunäitajad maksimaalselt 10 nädalat. Selleks,
et kehaline võimekus säiliks terve hooaja, on vaja kerelihastele ja ülakehale teha nädalas (10
päeva jooksul) minimaalselt 2 treeningut. Alakehale piisab ühest korrast, kuna see saab
piisavalt koormust ka eriala treeningutel. Kui soovime arengut, peaks kõik lihased läbi töötama
2 korda nädalas.
Kiirus – kiirust tuleb treenida kogu aasta vältel ja läbi terve karjääri. Kiiruse arendamise
eelduseks on puhanud või täielikult taastunud närvisüsteem, seega tuleb need treeningud
hoolikalt ette planeerida. Kuigi korvpallis on kiirus väga oluline, siis olulisem on see, kui kiire
sa oled palliga. Võistlused ja soojendus annavad suurepärase võimaluse arendada mängija
kiiruslikke võimeid. Mõistlik on panna vastavad harjutused soojenduse lõppfaasi, kus veel
puudub nii metaboolne kui ka närvisüsteemi väsimus. Nii tagatakse õiged tingimused
vastavate võimete arenguks.
Painduvus/elastsus/liikuvus – nii staatiline kui ka dünaamiline venitus aitavad säilitada või
arendada painduvust. Dünaamiline venitus peaks eelnema kõrge intensiivsusega tegevusele –
treeningu algfaasis, mängueelne soojendus. Staatilist venitust ei tohi teha soojenduse osana.
Ainult kerge staatiline venitus on soovitav pärast kõrge intensiivsusega treeningut. Staatiline
venitus on soovitav kas 2 tundi enne või 2 tundi pärast intensiivset tegevust. Selleks, et
parandada painduvust, tuleks sellega tegeleda 6 korda nädalas. Venitamisega võib alustada,
kui keha on kergelt higine ehk sellele peaks eelnema kerge soojendus.
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Ingliskeelse terminoloogia seletav sõnastik

A
Advantage play – ründemängu olukord (individuaalne või võistkondlik), kus ründaval
võistkonnal/mängijal on eelis
Advance step – samm, kus kaitsemängija astub ühe jalaga sammu ründemängija suunas ja
tagumine jalg libiseb järel
Agility – nobedus, väledus, osavus
Ancillary Capacities – sportlase teadmiste ja kogemuste pagas tugiteenustest, mis koosneb
järgnevast: soojendusest, treeningu-/mängujärgsest jahtumisest, venitamisest, toitumisest,
puhkamisest, psühholoogiast jne
Assist – resultatiivne sööt

B
Baby-Hook – poolhaakvise, kõrvalt kaarega üle pea sooritatud kergelt kõverdatud käega (ühe
käega) pealevise
Backcourt – väljakupool, kus võistkond mängib kaitses. Lisaks kasutatakse seda väljendit, et
kirjeldada võistkonna mängijaid (backcourt – tagamängijad, frontcourt – ääre- ja
keskmängijad)
Back cut – vaata lõiked (cut), backdoor cut
Backdoor cut – vaata lõiked (cut)
Back screen – vaata katted (screens)
Ball fake / pass fake – söödu pete
Ball reversal – palli liigutamine ühelt väljaku äärelt teisele
Ball screen – vaata katted (screens)
Ball side – väljakupool, kus on pall (väljak on pikuti pooleks jagatud). Lisaks nimetatakse seda
ka nn tugevaks pooleks (strong side), mille vastand on abi pool (help side).
Ball side defense – kaitse/kaitsemängijad, kes on palliga mängijaga ühel väljakupoolel (väljak
on pikuti pooleks jagatud)
Banana cut – vaata lõiked (cut)
Bank shot – vise lauapõrkest
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Baseball pass – ühe käega sööt, mille puhul visatakse palli nagu pesapallis
Baseline – otsajoon
Baseline drive – palliga mängija läbimurre korvile otsajoone suunal
Baseline out-of-bounds play – otsaaudi kombinatsioon
Basketball IQ – termin, millega hinnatakse mängija arusaamist korvpallist
Basket cut / rim cut – vaata lõiked (cut)
Beat to point – see punkt,kus kaitsja peaks uuesti palli ja korvi vahel kaitseasendis olema, kui
põrgataja on saanud oma pea ja õlgadega kaitsemängijast mööda
BEEF (Balance – tasakaal, Eyes – silmad, Elbow – küünarnukk, Follow through – saatmine) –
lühend, mida kasutatakse viskamise õpetamisel
Behind back dribble – selja taga põrgatusega käevahetus
Between the legs dribble – põrgatusega jalge vahelt käevahetus
Blindside screen – vaata katted (screens), backscreen
Block – (1) reeglite rikkumine, kus kaitsemängija astub põrgatajale/ründemängijale ette, olles
ise liikumises, tekitades nn põrkumise kahe mängija vahel, nimetatakse ka blocking foul;
(2) kaitsemängija poolt ründemängija viske ajal palli puutumine, äralöömine nii, et pall
muudab suunda ja korvi ei läbi ehk viske blokeerimine; (3) põrandal väike värvitud
rööpkülikukujuline ala kolmesekundiala joonel
Block out / box out – kehalise kontakti loomine vastasmängijaga lauavõitluse olukorras,
jäädes oma mängija ja korvi vahele ehk blokeerimine
Bounce pass – põrkesööt
Box-and-one – kaitsemängu formatsioon, kus neli mängijat mängivad maa-alakaitses box’i
asetuses (ruudukujuliselt kaks üleval, kaks all) ja viies kaitsemängija mängib meesmehekaitset
(katab konkreetselt ühte mängijat)
Box out – vaata blokeerimine (block out)
Box set – mängijate asetus, kus neli mängijat asetsevad väljakul ruudukujuliselt – kaks korvist
kaugemal (üleval), kaks korvile lähemal (all). Paljude kombinatsioonide ilma pallita mängijate
algasetus.
Bump & Under – kaitsemängu olukord pallita katete puhul. Lõikaja kaitsja läheb lõikajaga
kehalisse kontakti ja liigub temaga kuni katteni, vahetult enne katet n-ö laseb lõikajast lahti ja
liigub kiiresti katte alt läbi.
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Bump the cutter – kaitsemängija astumine ja kontakti tekitamine ilma pallita ründemängija,
kes proovib lõigata palli ja/või korvi suunas, tee peale ette

C
Center – (1) positsioon, kus on tavaliselt võistkonna pikim mängija ja mis asub korvi lähedal;
(2) mängija, kes mängib sellel positsioonil ehk keskmängija
Center circle – väljaku keskring, mida kasutatakse mängu alguses lahtiviskeks
Charge – reeglite rikkumine, mille puhul jookseb palliga mängija otsa seisvale kaitsemängijale.
Lisaks kutsutakse seda ka charging foul.
Chest pass – rinnaltsööt nii kahe kui ka ühe käega
Chin the ball – palli hoidmine kahe käega n-ö lõua alla, küünarnukid väljapoole hoituna, et
kaitsta palli
Clear-Out Play / Isolation – rünnaku formatsioon, kus neli ilma pallita ründajat tekitavad
ruumi palliga mängijale, et ta saaks vabalt 1-1 mängida
Close(ing) out – olukord, kus kaitsemängija jookseb palli saavat ründemängijat katma
Combination defense – kaitse, kus mingi osa mängitakse meesmehekaitset ja mingi osa maaalakaitset. Näiteks: kaitsemängu alustatakse maa-alakaitses ja pärast teist või kolmandat
söötu minnakse üle meesmehekaitsele. Kutsutakse ka junk defense.
Contest – ei lase anda lihtsaid sööte, ei lase visata lihtsaid viskeid. Käed aktiivsed.
Continuity offense – rünnaku formatsioon, kus kasutatakse liikumist, lõikeid, katteid ja sööte
ning mis viib rünnaku nn alguspunkti tagasi ehk siis olukorda, kust rünnakut alustati. Sisuliselt
saab seda teha lõputult, millest tuleneb ka selle rünnaku formatsiooni nimi – järjepidevus,
lakkamatus. Tuntumad contunity offens’i liigid: flex offense, shuffle offense, wheel offense jne.
Control dribble – põrgatuse viis, kus ründaja varjab oma kehaga palli
Crossover dribble – põrgatuse võte, kus mängija vahetab palli ühelt käelt teisele oma keha
ees
Cross screen – vaata katted (screens)
Curl – vaata lõiked (cut)
Curl pass – madal ühe käega sööt, mis antakse mängijale, kes astub ümber kaitsemängija jala
väljasirutatud käega, või sööt, mis antakse mängijale, kes kasutab palli saamiseks katet (liigub
ümber katte). Kutsutakse ka hook pass. Vaata ka curl cut.
Cut – lõige
Enim kasutatavad lõiked:
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Banana Cut – banaanikujuline lõige

Curl Cut – lõige, kus mängija liigub ümber katte suunaga korvi poole

Backdoor Cut / Back Cut – lõige korvile kaitsemängija selja tagant eesmärgiga saada pall

Fade Cut / Flare Cut – lõige, kus mängija liigub pallist kaugemale. Näiteks pärast katte
kasutamist või kui tema kaitsemängija läks abistama.
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Basket / Rim Cut – lõige korvi suunas

Flash Cut – lõige, kus mängija liigub low-post’ist high-post’i või liikumine kaitsemängija selja
taha n-ö tühja auku (enamasti kasutatakse maa-alakaitse puhul)

Flex Cut – lõige, kus mängija liigub nõrgalt äärelt pallipoolsele äärele low-post’i, kasutades
selleks nõrga ääre katet

Shuffle Cut – lõige, kus mängija lõikab üle katte, mis pannakse high-post’is
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I-cut – lõige, kus perimeetril olev mängija viib kaitse korvi suunas ning lõikab siis kehakontakti
kasutades palli saamiseks algpositsiooni tagasi

Shallow Cut – lõige, kus mängija liigub nn nulli otsast (top of the key) pallipoolsele äärele

Popout Cut – lõige, kus mängija liigub ümber katte otse palli suunas

UCLA Cut – lõige, kus mängija liigub nn nulli otsast (top of the key) low-post’i, kasutades selleks
UCLA screen’i (vaata screens)
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L-Cut / V-cut – L- ja V-kujuline lõige, kus mängija vabastab ennast kehakontaktiga kaitsjast Lvõi V-kujulise liikumisega

D
Defensive rebound – lauapall, mille võtab kaitsev võistkond
Defensive slide / push step – küljesuunaline kaitseasendis liikumine
Defensive stance – kaitsemängu algasend
Defensive stop – nn hea kaitsemäng, kus ründav võistkond ei saanud punkte
Defensive transition – üleminek rünnakult kaitsesse
Deflection – kaitsemängija käega pallipuude söödu ja/või põrgatuse puhul
Denial stance / closed stance – kaitsemängu asend, kus kaitsemängija on palli ja oma mängija
vahel, hoides kätt sööduliinil
Deny the ball – kasutades kaitsemängus denial stance’i, ei lasta ründemängijal palli saada (käsi
sööduliinil vahel)
Diamond-and-one – spetsiaalne kaitsemängu formatsioon, kus neli (4) mängijat mängivad
diamond’i asetuses maa-alakaitses ja üks (1) mängija mängib meesmehekaitset konkreetse
mängija vastu
Diamond Press – üle välja pressingu (full-court press) formatsioon – 1-2-1-1 (vaata zone press
defense)
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Dig hand – kaitsemängija nn sisemine käsi, millega ta segab põrgatajat (proovib saada
deflection’i)
Dishing – slängi termin, mis tähendab, et läbimurret sooritav mängija söödab palli välja vabale
mängijale viskamiseks
Distort (the Zone) – ründava võiskonna taktika, millega üritatakse muuta maa-alakaitse
formatsiooni
Double down – olukord, kus perimeetril mängiv kaitsemängija liigub alla, et kaitsta kahekesi
(double-team) low-post’is olevat palliga ründemängijat
Double low stack – rünnaku asetus, kus kaks (2) ründemängijat seisavad kõrvuti low-post’is
Double screen – vaata katted (screens)
Double-team / Trap – kaitsemäng, kus kaks kaitsemängijat katavad samal ajal ühte
ründemängijat
Down screen – vaata katted (screens)
Dribble – põrgatamine
Dribble drive kick – mängustiil, kus ründaja proovib saavutada eelist põrgatuselt 1-1 mängides
ning seejärel leitakse sööduga paremal positsioonil olev mängija viskeks, lisasööduks ja/või
uueks läbimurdeks
Dribble penetration / Drive – põrgatusega läbimurre korvile
Drop step – samm, mida kasutab palliga ründemängija low-post’is eelise saamiseks

E
Elbow – vabaviskejoone nurgad
End line – otsajoon
Entry – rünnaku algus, kasutatakse nii contunity offense’i, set-play’de, kui ka special play’de
puhul
Tuntumad ja populaarsemad rünnaku algused:
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UCLA Cut:

Power, Diamond, Baseline exit:

Zipper Cut:

Wing Exchange:
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Horns:

Euro-step lay-up – sammudelt lay-up, kus mängija muudab teise sammuga tempot ja suunda
Extra pass – lisasööt paremas olukorras olevale mängijale (tihti drive & kick situatsioonide
puhul)

F
Face up / square up – viskaja asend, kus õlad, jalad ja vaade on suunatud korvile
Fade cut – vaata lõiked (cut)
Fake – pete
Fan the ball – kaitse suunab palliga mängija küljejoone poole
Fast break – kiirrünnak, mille eesmärgiks on saada lihtne korv (easy basket)
Feed – sööt võistkonnakaaslasele, enamasti kasutatakse seda söödu korral keskmängijale
Feeder – mängija, kes saab söödu (keskmängija)
Field goal – kahe- ja kolmepunktivisked
Filling the lanes – kiirrünnaku olukord, kus ründava võistkonna mängijad jooksevad rünnakule
nii mööda paremat äärt (right lane), vasakut äärt (left lane) kui ka keskelt (middle lane), hea
spacing’uga
Flagrant foul – tahtlik viga, tugev füüsiline/kehaline kontakt (lükkamine, löömine jne)
Flare cut – vaata lõiked (cut)
Flare screen – vaata katted (screens)
Flash cut – vaata lõiked (cut)
Flat – üks taktikalistest võimalustest mängida kaitses pick’n roll’i vastu
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Flex offense – populaarne continuity rünnaku formatsioon, mis hõlmab erinevaid lõikeid ja
katteid
Force to the baseline – palliga mängija suunamine otsajoone suunas. Kasutatakse ka pick’n
roll kaitsemängu juures.
Forward – mängija positsioon, mida mängib tavaliselt pikk ja atleetlik mängija. Jaguneb
järgmiselt: väike ääremängija (pos 3 – small forward) ja suur ääremängija (pos 4 – power
forward)
Foul – viga, reeglite rikkumine
Foul trouble – (1) isiklike vigade probleem mängijal. Tal on kolm või neli isiklikku viga ning tal
on oht kukkuda mängust välja; (2) vigade probleem võistkonnal, kui nende mängijad on ühel
veerandajal teinud 4 või rohkem isiklikku viga, millele järgnevad iga vea korral vabavisked
Free throw / foul shot – vabavise ehk vise, mis antakse ründemängijale, kui tema vastu
tehakse viskel viga või kui kaitsval võistkonnal on võistkondlikud vead täis. Tabava vabaviske
eest antakse 1 punkt.
Free throw line / foul line – vabaviskejoon
Free throw line extended – kujuteldav joon, mis pikeneb vabaviskejoonest küljejooneni
Frontcourt – väljakupool, kuhu võistkond ründab. Lisaks kasutatakse seda väljendit
kirjeldamaks võistkonna mängijaid: backcourt – tagamängijad, front court – ääremängijad ja
keskmängijad.
Full-court press – üle välja meesmehe- või maa-alapressing
Funnel the ball – kaitse suunab palliga mängija keskele

G
Give-and-go – sööt-lõige
Goaltending – reeglite rikkumine, kus kaitsja lööb langeva palli korvi kohalt ära
Guard – (1) mängija positsioon perimeetril. Jaguneb kaheks: mängujuht (pos 1 – point guard)
ja ründav/viskav tagamängija (pos 2 – shooting guard); (2) ründemängija kaitsmine (guard the
player)
Guide hand – viskaja mitteviskav käsi ehk vaba/toetav käsi

H
Half-court line / midcourt line – keskjoon
Hand-check – reeglite rikkumine, kaitsemängija käekontakt põrgatajaga
44

Hand off – käest kätte mäng, ilma pallita mängija võtab liikumise pealt palliga mängija käest
palli
Hard show – üks taktikalistest võimalustest mängida pick’n roll’i vastu kaitses
Hedge – üks taktikalistest võimalustest mängida pick’n roll’i vastu kaitses
Help and recover – olukord, kus kaitsemängija annab oma võistkonnakaaslasele abi ning
seejärel liigub tagasi oma mängija juurde
Help side – väljakupool, kus ei ole palli (n-ö abi pool). Lisaks kutsutakse weak side.
Help-side stance – mängija kaitsemängu asend weak side’is (nõrgal äärel). Vaata ka pistol
stance.
Hesitation dribble – põrgatuse võte, kus põrgataja teeskleb, et ta lõpetab põrgatamise, aga
siis proovib ootamatult kaitsemängijast mööduda, lisaks kutsutakse ka stop-and-go dribble
High post – ala vabaviskejoone ümbruses
Hook shot – haakvise, st kõrvalt kaarega üle pea sooritatud sirge käega (ühe käega) pealevise

I
Inbound – audi (otsa- ja küljeaut) sissevise
Inbounder – audi söötja
Inside-out dribble – põrgatuse võte, kus põrgataja teeb pette, nagu ta viiks palli teisele käele
(crossover), aga tegelikult toob sama käega palli tagasi
Isolation play – rünnaku formatsioon, kus neli ilma pallita ründajat tekitavad ruumi palliga
mängijale, et ta saaks vabalt 1-1 mängida

J
Jab-and-cross – põrgatuse võte, kus on ühendatud jab step ja crossover
Jab step – lühike vaba jalaga pettesamm küljele/ette ja tagasi, et viia kaitsemängija tasakaalust
välja
Jam the cutter – olukord, kus kaitsemängija astub lõikajale (cutter) tee peale ette, et segada
tema liikumist
Jump ball – hüppepall
Jump hook – hüppelt haakvise
Jump shot – hüppelt vise
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Jump stop – hüppelt pidurdus
Jump to the ball – olukord, kus kaitsemängija hüppab palli püüdva mängija suunas palli
saamise hetkel
Junk defense – vaata combination defense

K
Kick-back pass – sööt tagasi või selja taha perimeetri mängijale pärast pick’n roll olukorda

L
Lay-up – vise, mis sooritatakse korvi vahetus läheduses
Leading for the Ball – ründemängija avanemine palli saamiseks
Lob pass – kaarega sööt üle kaitsemängija
Low-post – ala ühel pool korvi block’i ümbruses

M
Man offense – vaata man-to-man offense
Man-to-man defense – meesmehekaitsemäng
Man-to-man offense – võistkondlik ründemäng, mida kasutatakse meesmehekaitsemängu
formatsiooni vastu. Kutsustakse ka man offense.
Midcourt line – vaata half-court line
Middle on ball (screen) – pick’n roll väljaku keskel (ründetsoonis)
Mismatch – olukord, kus üksteise vastu mängivad ebavõrdsete positsioonide (nt pos 1 vs.
pos 5) mängijad
Motion offense – populaarne rünnaku formatsioon. Peamiseks tunnuseks on see, et kõik viis
mängijat on pidevalt liikumises. Eeldab häid individuaalseid ründemängu oskusi ja otsuste
tegemist. Näiteks: pärast söötu söötja kas lõikab või läheb paneb katte pallita mängijale, mitte
ei jää seisma.
Moving pick – reeglite rikkumine, liikuv kate

N
Nonshooting foul – viga, millele ei järgne vabaviskeid
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O
Off-ball screen – vaata katted (screens)
Offensive rebound – ründelauapall
Offensive transition – üleminek kaitsest rünnakule
On-ball defense – palliga mängija kaitsmine
On-ball screen – vaata ball screen
One-Guard Offense – ründemängu formatsioon, mida kasutatakse maa-alakaitse vastu, kus
nn esimeses liinis on kaks kaitsemängijat (2-3 ja 2-1-2 maa-ala vastu)
Open stance – avatud kaitseasend, mida kaitsemängija peaks kasutama eelkõige nõrgal äärel
oleva ründemängija korral. Kaitsemängija on mõned sammud oma mängijast eemal, oma
mehe ja palli vahel, samm sööduliinist allpool (flat triangle).
Outlet pass – esimene sööt, mille annab lauapalli saaja tagamängijale, et alustada rünnakut
Overhead pass – kahe käega pea kohalt sööt
Overtime – lisaaeg

P
Paint – kolmesekundiala
Pass fake – vaata ball fake
Passing lane – sööduliin
Penetration – läbimurre
Personal foul – isiklik viga, pärast viiendat isiklikku viga ei saa mängija mängu jätkata
Pick – vaata katted (screens)
Pick-and-pop – kahe mängija koostöö rünnakul, kus ilma pallita mängija (üldjuhul pos 4-5
mängija) paneb palliga mängija kaitsjale katte (pick) ning pärast seda, kui palliga mängija on
kattest möödunud, pöörab/hüppab välja (pop out) ja on valmis viskama
Pick-and-roll – kahe mängija koostöö rünnakul, kus ilma pallita mängija (üldjuhul pos 4-5
mängija) paneb palliga mängija kaitsjale katte (pick) ning pärast seda, kui palliga mängija on
kattest möödunud, lõikab/liigub (roll) korvi alla.
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Pistol stance – kaitsemängija asend, kui ta katab nõrgal äärel olevat ründemängijat. Üks käsi
on suunatud palliga mängijale ja teine käsi oma mängijale (kaitsemängijal oleks nagu püstolid
käes ja need on suunatud ründemängijatele).
Pivot – pööre
Pivot foot – tugijalg pöördel
Player screen – vaata katted (screens)
Player-to-player defense – vaata man-to-man defense
Point guard – mängujuht, samuti pos 1
Popout cut – vaata lõiked (cuts)
Post – (1) mängija, kes mängib korvi lähedal. Üldjuhul on need mängijad, kes on võistkonnas
pikimad – keskmängija (pos 5 – center) ja suur ääremängija (pos 4 – power forward);
(2) ala/tsoon väljakul (low-post ja high-post)
Post moves – korvialuse mängija võtted
Post-up – rünnaku liikumine, kus ründemängija (tavaliselt siis keskmängija või suur
ääremängija) positsioneerib ennast korvilähedale nii, et kaitsemängija jääb selja taha ja talle
saab palli sööta
Power forward – (1) mängija positsioon väljakul. Kutsutakse ka positsiooniks number 4;
(2) mängija, kes mängib seda positsiooni
Power layup – kahelt jalalt visatud lay-up
Press break – võistkonna rünnaku formatsioon, mida kasutatakse pressingu vastu
Press offense – vaata press break
Pressure man-to-man defense – meesmehepressing
Primary break – kiirrünnak, kus osalevad ainult mõned mängijad (2-1, 3-1)
Pump fake – vaata shot fake
Push pass – ühe käega sööt
Push-pull dribble – edasi-tagasi põrgatus enda kõrval

Q
Quick hitter – kiire lahendusega vise
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R
Ready stance – tasakaalus asend, kust mängija on valmis alustama jooksmist, hüppamist,
pöördeid jne. Põlved kergelt kõverdatud, käed üleval, selg sirge ja pea püsti.
Rebound – (1) laupall; (2) lauapalli võtma
Rejection – viske blokeerimine
Rescreen – teine järjestikune kate ühele ja samale palliga mängijale. Kasutatakse üldjuhul
olukordades, kus esimese katte korral läheb palliga mängija kaitsemängija katte alt.
Retreat step – taganemissamm, kus kaitsemängija astub tagumise jalaga sammu otsajoone
poole ja eespoolne jalg libiseb järele
Rotation – kaitsemängijate liikumine, kus vahetatakse mängijaid (põhimõttel lähim võtab)
Run and jump defense – võistkondlik ülevälja kaitsemängu formatsioon
Run-slide-run – kaitsemängija jalgade töö tehnika (jooks-külgliikumine-jooks)
Runner/floater – vise, mille mängija sooritab jooksu pealt, ilma et võtaks aega sättimaks viske
asendit
Running clock – jooksev mänguaeg. Mänguaega ei panda kinni iga kohtuniku vile peale.

S
Sag – taktikaline käik, kus kaitsemängija lahkub oma mängija juurest ja langeb
kolmesekundialasse, et aidata kaitsta oma korvi
Sagging man-to-man defense – konservatiivne kaitsemängu formatsioon, kus kõik
kaitsemängijad jäävad oma mängija ja korvi vahele
Screen – kate, kutsutakse ka pick
Enim kasutatavad katted:
Ball Screen – kate palliga mängijale
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Double Screen – kate, kus katte panijad seisavad kõrvuti. Kutsutakse ka parallel screen.

Back Screen – kate, mis pannakse kaitsemängija selja taha

Down Screen – kate, mis pannakse äärelt low-post’i

Cross Screen – kate, ühest low-post’ist teise low-post’i
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UCLA Screen – kate, kus katte panija paneb katte nn nulli otsast (Top of the Key)

Flare Screen – kate, kus mängija, kellele kate pannakse, liigub pallist kaugemale

Shot Screen – kate, mis pannakse nõrgal äärel, et mängija saaks vabalt viskele

Off-Ball Screen – kate, mis pannakse mängijale, kellel ei ole palli
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Staggered Screen – kaks järjestikust katet ühele mängijale

Screen away – kate pallist eemale
Screener – katte panija
Sealing the defender – positsioonivõitluses kaitsemängija enda selja taha jätmine, et palliga
mängijal oleks hea sööta
Secondary break – kiirrünnak, mis kaasab juba enamik mängijaid mõlemast võistkonnast (54, 5-3 jne)
Set play – kombinatsioon
Shagger – mängija (nt vigastatud), abitreener, abimees, kes korjab harjutuste ajal kokku
mängijate kasutatud pallid
Shell drills – kaitsemängu harjutus, mis sisaldab erinevaid kaitsemängu aspekte
Shooter's roll – vise, mis ei läbi rõngast puhtalt, vaid põrkab korduvalt rõngal ja siis kukub
korvi
Shooting foul – viga, millele järgne(b)vad vabavis(e)ked
Shooting guard – (1) viskava tagamängija positsioon, kutsutakse ka positsiooniks number 2;
(2) mängija, kes mängib seda positsiooni
Shooting hand – viskekäsi
Short corner – positsioon väljakul, mis jääb korvi ja väljaku nurga vahele kolmesekundiala
lähedusse
Short Show (by the screen defender in a pick’n roll situation) – olukord, kus katte panija
kaitsja astub katte tagant korraks välja, aga jääb samas väga lähedale oma mängijale (katte
panijale)
Shot clock – rünnakuaeg
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Shot clock violation – reegli rikkumine, mille puhul ei suutnud võistkond rünnakuaja jooksul
sooritada rõngast puudutavat viset, mistõttu antakse pall (rünnakuõigus) vastasvõistkonnale
Shot fake – viskepete, kutsutakse ka pump fake
Shuffle offense – populaarne contunity rünnaku formatsioon
Sideline – küljejoon
Sideline play – küljeaudi kombinatsioon
Sixth man – esimene vahetusmängija
Skip pass – ülepea sööt, mis antakse ühelt väljaku poolelt teisele poole üle kaitsemängijate
Slip the screen – katte panija lõikab ilma katet fikseerimata otse korvile (üldiselt juhul, kui
kattepanija kaitse on katte kõrgusel või kõrgemal)
Speed dribble – põrgatuse võte, kus mängija liigub täiskiirusel
Special plays – kokkulepitud kombinatsioon spetsiaalse olukorra või teatud mängija jaoks
Spin dribble – põrgatuse võte, kus palliga mängija vahetab kätt pöördelt
Splitting the screen – pick’n roll olukorras katte tegija ja tema kaitse (jätab liiga suure vahe)
vahelt põrgatusega läbilipsamine
Splitting the trap – kui palliga mängijat hakatakse kahekesi kaitsma (trapping), siis palliga
mängija põrgatab kahe kaitsemängija vahelt läbi
Stack – olukord, kus kaks või rohkem ründemängijat seisavad üksteisele väga lähedal low-post
piirkonnas
Staggered screen – vaata katted (screens)
Steal – vaheltlõige
Stop-and-go dribble – vaata hesitation dribble
Stride stop – üks-kaks pidurdus (vasak/parem või parem/vasak)
Strong side – vaata ball side
Stutter dribble – põrgatuse võte, kus mängija teeb pausi, sooritades samal ajal paigal kiireid
päkaliigutusi ja oodates kaitse reageerimist, misjärel teeb oma järgmise võtte
Substitute – vahetusmängija
Swarm – intensiivne/aktiivne kaitsemäng (keha vastu keha) aktiivsete kätega olukorras, kus
ründemängija on viinud palli ülesse (nn pea taha)
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Swing step – kaitsemängija jalgade töö, kus ta teeb tagasipöörde (reverse pivot) ühel jalal ja
jääb kaitseasendisse
Switch – kaks kaitsemängijat vahetavad omavahel mängijad ehk vahetus

T
Take a charge – vastaselt ründevea väljavõtmine
Technical foul – tehniline viga, kahe tehnilise veaga ühes mängus mängija ja/või treener
eemaldatakse
Top/top of the key – positsioon väljakul korvijoonel kolmepunktijoone taga
Trailer – ilma pallita ründemängija, tavaliselt kas keskmängija või power-forward, kes jõuab
ründetsooni tagumisena (tihti kaitselauapalli võtja)
Traffic – ala, kus on korraga palju mängijaid ja vähe ruumi
Transition – üleminek rünnakult kaitsesse (defensive transition) või kaitsest rünnakule
(offensive transition)
Trapping – kaks kaitsemängijat katavad ühte palliga mängijat
Traveling – reeglite rikkumine, jooks
Triangle-and-two – kombineeritud võistkondlik kaitsemäng, kus kolm mängijat mängivad
maa-alakaitses kolmnurga asetuses (triangle formation) ja kaks mängijat mängivad
meesmehekaitset konkreetsete mängijate vastu
Triple switch – taktikaline võte kaitses, kus kolm mängijat vahetavad
Triple threat position – ründemängija põhiasend palli püüdmisel, millest saab edukalt
sooritada järgmise tegevuse – vise, sööt, läbimurre
Turnaround jump shot – seljaga korvi poole asendist pöördega hüppevise
Turnover – pallikaotus
Two-Guard Offense – võistkondliku ründemängu asetus kahe tagamängijaga, mida
kasutatakse maa-alakaitse vastu, kus ülemises liinis on üks kaitsemängija (1-2-2 ja 1-3-1)
Two-shot foul – reeglite rikkumine, kus kaitsemängija teeb ründemängijale viskel vea ning
ründemängija saab 2 vabaviset

U
UCLA Screen – vaata katted (screens)
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Up-and-under move – mängija individuaalne ründemängu võte (move), mille puhul ta teeb
esmalt pette ja seejärel sooritab väikese lisasammuga viske
Up screen – vaata UCLA Screen

V
V-cut – vaata lõiked (cuts)

W
Weak side – vaata help side
Wing – (1) väljaku üks äär (tiib); (2) ründemängija, kes mängib selles tsoonis

Z
Zone defense – maa-alakaitse
Populaarsemad ja enim kasutatavad maa-alakaitse formatsioonid:

2-3 maa-ala:

3-2 maa-ala:
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1-3-1 maa-ala:

1-1-3 maa-ala:

2-1-2 maa-ala:

Zone offense – ründemäng maa-alakaitse vastu
Zone press defense – üle välja (full court) maa-alakaitse pressing
Populaarsemad ja enim kasutatavad üle välja maa-alakaitse formatsioonid:
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1-3-1:

1-2-1-1 (diamond):
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1-2-2:

2-2-1:
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