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Ma ei tea kedagi,
kes oleks edu saavutanud
ilma ebaõnnestumiseta.
Lou Holtz - Ameerika jalgpalli treener

MTÜ JALGPALLIKOOL TAMMEKA
on Tartu jalgpalliklubi, mille missiooniks on arendada Eestis jalgpallikultuuri.
Jalgpallikool Tammeka peab enda alguseks 1989. aastat, mil loodi esimene Tammeka-nimeline jalgpalliorganisatsioon. Jalgpallikool Tammeka liikmeskond on laiemas mõttes klubi treeningutest osa võtvad ja
võistkondadesse kaasatud lapsed, noored ja täiskasvanud, töötajad ning MTÜ juhatuse liikmed.
Jalgpallikool Tammeka kogukonda kuuluvad lisaks liikmeskonnale ka lapsevanemad, fännid, toetajad
ning teised kaasa-aitajad.
Klubi pakub turvalist ja klubi liikmeid väärtustavat keskkonda.
Klubis on võimalus jalgpalliga tegeleda nii hobi kui tippspordi tasemel.
Klubi sooviks on tublide, sportlike ja jalgpalli armastavate inimeste kasvatamine.
Klubiline tegevus lähtub mängija pikaajalisest arenguperspektiivist.
Klubi soovib kasvatada nii esindusmeeskonnale, rahvuskoondisele kui ka Euroopa tippliiga
meeskondadele väärilisi mängijaid.
Klubi tegevuse aluseks on koostöö mängijate, treenerite, klubi personali, lastevanemate,
toetajate, teiste spordiorganisatsioonide ja Tartu maakonna omavalitsuse vahel.
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''Intelligentsus
ambitsioonita on nagu
lind ilma tiibadeta.

Salvador Dali
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EESSÕNA
Jalgpall on üks maailma lihtsamaid mänge, mida mängida, aga samas on selles raske väga heaks
saada. Erinevad vajalikud oskused ja sooritused, kasutades peaaegu kõiki oma kehaosasid,
kontrollides ja liigutades palli kõikvõimalikes suundades, võttes vastu õigeid otsuseid õigel ajal ja
kohas, olles pideva vastase surve all, tähendab seda, et iga mängija arenguks on vajalik kvaliteetne
ning pikk treening-ja mängustaaž.
Lisaks peavad mängijad õppima olema osa meeskonnast, tehes koostööd oma kümne meeskonnakaaslasega, tulles toime üheteistkümne vastasega; nad on teadlikud nii kõikidest meeskondlikest kui individuaalsetest ülesannetest.
Kui mängijal kulub umbes 10-15 aastat kõva pingutust ja harjutamist, et õppida mängima võibolla
paari positsiooni võistkonnas, siis miks peaks kuluma vähem aega ja vaeva treeneril, kes:
- teab iga mängija rolli ja ülesandeid
- kes paneb meeskonna ühiselt toimima
- kes planeerib ja viib läbi treeninguid, arendades nii mängijaid kui ka meeskonda
- kes jälgib ja analüüsib meeskonna esitust, märgates probleeme ning leides lahendusi
- kes inspireerib meeskonda ja staffi, omades suurepäraseid oskusi planeerimises,
kommunikatsioonis ja juhtimises.
Et saada väga heaks treeneriks, tuleb mõista, et see on protsess, mis võtab palju aega, energiat ja
harjutamist. Loodame, et Tammeka Õppekava aitab sul lähemale jõuda oma püstitatud
eesmärkideni treenerina.
Me soovime sulle edu!
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ÕPPEKAVA ALUSED
Mängija arendamine pikas perspektiivis
Mitmekülgne areng
Spetsialiseerumine
Võimaluste aken
Tehniline-taktikaline intelligentsus
Viis peamist arenemise eeltingimust
Tulemus vs areng

ÕPPEKAVA ALUSED
FILOSOOFIA
See õppekava järgib optimaalset treeningute raamistiku, kasutades selleks teadust ja teadmisi oma alguspunktina. Tammeka õppekava põhineb teatud fundamentaalsetel põhimõtetel, mida tuleb mängijaid
arendades kindlasti jälgida:
Mängijate/laste arendamine pikas perspektiivis
Lapse kasvades tuleb austada ,,tundlike’’ perioode
Üldised spordi treeningpõhimõtted
Motoorsete oskuste arendamise põhimõtted
Viis peamist arenemise eeltingimust

MÄNGIJA ARENDAMINE PIKAS PERSPEKTIIVIS
Teaduslikud uuringud ning samuti ka treenerite koguemused kinnitavad, et hästi organiseeritud,
süstemaatiline ja adekvaatne treeningprogramm saavutab parimaid tulemusi. Sellise kestva protsessi
korrapäraseks ülevaateks tuleks planeerida protsessi sisu mitme aasta perspektiivis ja on ülimalt tähtis,
et arvesse võetakse kõiki lapse arengu astmeid kuni täiskasvanuks saamiseni.
Lapsed ei õpi samal viisil nagu täiskasvanud, seda eriti siis, kui õppeprotsess hõlmab endas intellektuaalset
ja füüsilist aktiivsust. Lapse vanus määrab viisi, kuidas nad võtavad vastu informatsiooni, suhtuvad teistesse
inimestesse, maailma nende ümber, ning kuidas nad tajuvad iseennast (füüsiliselt, emotsionaalselt ja
mentaalselt). Seda arvesse võttes, on vanus peamine indikaator õige sisu ja metoodika valimisel igapäeva
õppetöös. Seetõttu ei saa me õpetada 6 aastast ja 13 aastast samal viisil ning samuti ei saa neid kumbagi
treenida nagu täiskasvanuid.
Tudor Bompa (spordi periodiseerimisteooria looja - NSVL) lõi periodiseerimismudeli, mis on sobilik väga
pikaajalisele treeningprotsessile, tuues välja ka ,,tundlikud’’ faasid, mida tuleks arvesse võtta.

’’Eesmärk ilma plaanita on lihtsalt soov.
Antoine de Saint-Exupéry - Prantsuse kirjanik ja lendur
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MÄNGIJA ARENDAMINE
FILOSOOFIA
PIKAS PERSPEKTIIVIS
Treenimise periodiseerimine

Mitmekülgne
6 - 14 aastane

Spetsialiseerunud
15+ aastane

Algus
6 - 10 aastane

Sportlikkuse
arendamine
11 - 14 aastane

Spetsialiseerumine
15 - 18 aastane

Kõrge sooritus
19 + aastane

Puberteedi
eelne

Puberteet

Puberteedi järgne
nooruki iga

Küpsus

Joonis - pikaajalise treeningprotsessi periodiseerimine

Eksperdid soovitavad sportlase oskuste parimal viisil arendamiseks kasutada spordi-spetsiifilisi harjutusi.
Siiski on ebatäpne oletada, et see ka väikeste laste puhul nii on. Spetsialiseerumine liiga noores eas,
kaasaarvatud kindla positsiooni oskuste arendamine, viib lõpuks erinevate probleemideni nagu ühekülgne keha areng (lihased, organid), vaimne läbipõlemine, ületreening, sotsiaalne puudulikkus
(ühekülgne elu spordis) jne. Seetõttu on tähtis, et lapsed saaksid erinevaid kogemusi ja väikeste lastega
töötavad inimesed läheneksid treeningutele mitmekülgselt. Ajapikku tutvustatakse mängijatele ka
spordis spetsialiseerumise kontseptsiooni.
Mitmekülgne areng
Laste jaoks on väga tähtis, et nad õpiksid tundma oma keha ja omandaksid erinevaid oskusi. See loob hea
vundamendi juba enne, kui laps hakkab treenima kindlat spordiala. Arendades oskusi nagu jooksmine,
viskamine, hüppamine, püüdmine, pööramine, kukkumine või taskaalu hoidmine tagab lapsele kõrgema
võimekuse tema motoorsetes ja funktsionaalsetes oskustes, mis on iga spordiala aluseks.
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MITMEKÜLGNE ARENG
FILOSOOFIA
Sellise lähenemise puhul lasevad tulemused ennast küll kauem oodata, aga uuringud näitavad, et selline
lähenemine on tervislikum nii tippsportlastele kui ka kogu rahvastikule. Liiga varajane spetsialiseerumine
viib tippsooritusteni noores eas ja tihtilugu loobub sportlane juba enne täiskasvanu ikka jõudmist,
sest mingist hetkest kiire areng seiskub ja mängija jaoks on see vaimselt segadust tekitav.
Mitmekülgne treening on mängijate

TIPPSOORITUS

arendamise püramiidi põhi (joonis 1),
mis viib spetsiifiliste teadmiste ja kõige
lõpuks

ka

kõrge

sooritustasemeni.

SPETSIALISEERUMINE

Joonis 2 näitab aastate jooksul soovitatud mitmekülgse treeningu ja spetsialiseerumise protsentuaalset vahekorda.

MITMEKÜLGNE
ARENDAMINE
Joonis 1 - soovituslik pikas perspektiivis mängijate
arendamise ,,püramiid’’
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Joonis 2 - mitmekülgse arendamise ja spetsialiseerumise vahekord
vastavalt vanusele
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Tegevused
protsentuaalselt

SPETSIALISEERUMINE
FILOSOOFIA
Spetsialiseerumist tuleks alustada siis, kui sportlane on ladunud tugeva mitmekülgse põhja. Siiski soovitab
professor Bompa: ,,on ülimalt oluline mõista, et isegi spetsialiseerumise faasis tuleks sportlasel pühendada
60-80% kogu oma treeningajast spordiala spetsiifikale. Ülejäänud aeg tuleks panustada mitmekülgsele
kehalisele arengule, mis aitab arendada üldist kehalist võimekust ja ennetada ülekoormusvigastusi.’’

VÕIMALUSTE AKEN

MOTOORSETE OSKUSTE ARENDAMINE
Inimene läbib oma arengu jooksul faasi, mida nimetatakse ,,võimaluste aknaks’’. Sellel perioodil on lapsed
eriti vastuvõtlikud uute oskuste ja teadmiste suhtes, muutes treeningud effektiivsemaks ja luues positiivse
psüholoogilise hoiaku (enesekindluse tunnetamine, rõõm ja motivatsioon edasi treenida). Lapsed on valmis
vastu astuma erinevatele väljakutsetele ja on motiveeritud saavutama uusi isiklike eesmärke.
Muidugi toimub progress ka väljaspool võimaluste akent, aga mitte nii suures ulatuses.

VÕIMALUSTE AKNA MÕJU (MAKSIMAALNE POTENTSIAAL)
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ARENG ILMA VÕIMALUSTE AKNA MÕJUTA
ARENG VÕIMALUSTE AKNA MÕJUGA
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Joonis - võimaluste akna jooksul treenimine võimaldab
selles faasis suurt arenguhüpet

VÕIMALUSTE AKEN
FILOSOOFIA
Üks näide sellisest oskusest on palliga kõksimine, mis on koordinatsiooniliselt väga nõudlik nii kehale kui
ajule. Teatud ajavahemikus on tähtis töötada mingite kindlate elementidega, sest siis on ka suurem
tõenäosus, et vajalik oskus omandatakse (mängija on vastuvõtlik ja õpib kiiresti, mis omakorda motiveerib
teda veel rohkem vaeva nägema ja uusi oskusi omandama).
Teadus on andnud meile vastused, mis vanuses on individuaalseid motoorseid ja funktsionaalseid oskusi
kõige tõhusam arendada. Töötades iga oskusega neile vastaval tundlikul perioodil, tõuseb ka tõenäosus,
et tulevikus ollaks lähemal mängija geneetilise potensiaali maksimaalsele realiseerimisele.
Järgnev joonis näitab koordinatsiooni, kiiruse, jõu ja vastupidavause arendamise tundlikuid perioode.
Kui keha on kõige vastuvõtlikum koordinatsiooni ja kiiruse arendamisel enne puberteeti, siis peale
puberteeti on keha pärast vajalikke liigutuste biomehaanika väljaarenemist valmis tegema sammud edasi
jõus ja vastupidavuses.

KOORDINATSIOON
KIIRUS
JÕUD
VASTUPIDAVUS

U-9

U-11

U-13

U-15

U-17

U-19

Joonis - kooridnatsiooni, kiiruse, jõu ja vastupidavuse arendamise
kriitilised perioodid
Ebaadekvaatse treeningu potensiaalsed probleemid
Treenerid peavad mõistma nende võimete õigel ajahetkel treenimise tähtsust ja seega võib osutuda
vajalikuks ohverdada mõne teise oskuse treenimine, mis ei ole lapse arengus sel hetkel nii produktiivne.
Lisaks peavad treenerid alati arvestama liigutuste korrapärase biomehaanikaga ja jälgima koormusi
(kordused, intensiivsus), sest ebaadekvaatne treening ja liiga lühike taastumisaeg võib mõne tõsisema
vigastuse näol endast alles 5-10 aasta pärast märku anda – mõnel juhul isegi hiljem.
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TEHNILINE-TAKTIKALINE
INTELLIGENTSUS
FILOSOOFIA
OPTIMAALSED PERIOODID ARENDAMISEKS
Nagu motoorsete oskustega, on ka tehnilistel ja taktikalistel oskustel omad perioodid, kus neid kõige
edukamalt arendada. Need faasid on paika pandud arvestades lapse füüsilist, kognitiivset ja
psühhosotsiaalset valmisolekut.
Tehnilist-taktikalist sisu saab jagada erinevatesse faasidesse, mis kirjeldavad parimat iga nende
arendamiseks:
Baastehnika: U-7 kuni U-15
Baastehnika läbi liikumise ehk dünaamiline tehnika: U-11 kuni U-15
Funktsionaalne tehnika/Individuaalne taktika: U-13 kuni U-17
Grupi taktika (2,3,4 mängijat): U-13 kuni U-19
Meeskonna taktika: U-15 kuni U-19

BAASTEHNIKA
DÜNAAMILINE TEHNIKA
FUNKTSIONAALNE TEHNIKA
INDIVIDUAALNE TAKTIKA
GRUPI TAKTIKA
MEESKONNA TAKTIKA

U-9

U-11

U-13

U-15

U-17

U-19

Joonis - mis vanuses on laps kõige vastuvõtlikum arendamaks kindlaid TE-TA ideid

Tehniliste ja taktikaliste oskuste arendamise kõige olulisemate osade üksikasjalik jaotus on selle õppekava
põhialus. Liksaks on määrava tähtsusega nende oskuste kasutamine treeningprotsessis - seda siis vanust,
struktuuri, progressioone, sagedust ja periodiseerimist silmas pidades. Seda kõike selgitatakse käesoleva
õppekava tulevastes lõikudes.
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VIIS PEAMIST ARENEMISE
FILOSOOFIA
EELTINGIMUST
Et pikkade aastate jooksul pidevalt areneda, vajab mängija keskkonda, kus oleks selleks loodud võimalikult
palju eeltingimusi. Koos looduslike eeldustega, jalgpalli talendi ja pideva tahtega saada paremaks, on
suureks abiks ka ekspertidest treenerid ja konkurents meeskonnas ning võistlustel.
1. INDIVIDUAALNE MÄNGIJA KVALITEET
Kahtlemata on see iga tippsoorituse eeltingimuseks, mille juurde käivad looduslikud eeldused ja kirg
jalgpalli vastu.
2. TREENERI KVALITEET
Mängija suudab areneda ka ilma treeneri abita, aga kindlasti mitte samal kiirusel ja samas mahus.
Sellepärast võib treenerit vaadelda kui edukuse katalüsaatorit. Treeneri ülesanne on mõista kõiki arengu
protsessi tahke ja need omavahel ühedada, mis järel viiakse see organiseeritud programmi kujul
mängijateni. Mäng seab mängijale mingisugused takistused ja treeneri ülesanne on need ära tunda ning
mängija jaoks treeningul ja mängudel uuesti luua. Treeneri kvaliteet ja iseloom peab vastama
õpetatava treeninggrupi vanusele ja soole.
3. ÕPPEKAVA KVALITEET
Mängija arendamisel pikas perspektiivis on tähtis vanusele vastavalt optimeeritud õppekava olemasolu.
Kogemuslikel tõenditel ja teaduslikel uuringutel põhinev Tammeka õppekava loob vundamendi, mis peaks
kajastuma ka treeningprotsessis.
4. MEESKONNA SISENE KONKURENTS
Lisaks treeneri poolt mängijatele püstitatud nõudmistele, on lisaväljakutseks ka igapäevane võistlus oma
meeskonnakaaslaste vastu, mis sunnib mängijaid veel rohkem oma piire kompama. Mängijad,
kes järjepidevalt oma meeskonnas domineerivad, ei pea tegema lisapingutusi ja seega on oht jääda
mugavustsooni. Kuigi kõik jalgpallikooli noored ei saa profimängijateks, siis tugevate mängijate
kasvatamisel mängib meeskonna üldine kvaliteet väga suurt rolli. Seega peame mõistma: arendades
esindusmeeskonna jaoks ühte mängijat, tuleb meil investeerida kõikidesse mängijatesse tema ümber.
5. KONKURENTS LIIGAS
Pidev stiimul kõrgetasemeliste mängude näol on üks tähtsamaid arengu eeltingimusi, sest vastase
kvaliteet sunnib mängijaid ja meeskondi mängima oma maksimumiga. Siiski peab meeskond olema
konkurentsivõimeline ja võitude/kaotuste suhe tasakaalus, sest pidev liiga tugev (suured kaotused) või liiga
nõrk vastaseis (suured võidud) võib kogu meeskonna arengut hoopis pidurdada.
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TULEMUS VS ARENG
Üldiselt on läbi aegade noorte jalgpallis pööratud palju rõhku resultaadile. Sellega kaasneb aga paratamatu,
et eksimine on tabu ja oma valikutes minnakse ,,kindlapeale’’. See pidurdab omakorda oskuste,
loomingulisuse ja taktikalise tarkuse arengut - omadused, milles meie mahajäämus võrreldes tippudega on
selgemast selgem.
Muidugi soovivad kõik võita ja see on ka mängu eesmärk, aga noorte jalgpallis peame ennekõige arendama
vajalikke oskusi ja laskma lastel mängida ilma negatiivse surveta, ennast väljendades ja tehtud vigadest
õppides. Teisisõnu, meil peab olema parem taskaal arengu ja tulemuse vahel. Tuginedes Chris Sulley (2011)
uurimustööle, mis hõlmas endas Euroopa parimaid noorteakadeemiad (Bayern München, Amestedam
Ajax, Barcelona jne), siis:

’’Kõik edukad organisatsioonid on esmalt
fokuseeritud arengule.

Kui võitmine saab noortespordis liiga tähtsaks, siis kipuvad ka treenerid valima automaatselt füüsiliselt ja
mentaalselt rohkem arenenud lapsi. Need ,,varajased arenejad’’ võivad tihtilugu olla bioloogilist vanust
arvestades oma vanusekaaslastest 1-2 aastat vanemad. Ehk siis kas meil on tegelikult piisavalt infot ja oskust
hinnata laste potentsiaali saamaks heaks jalgpalluriks? Või kipume me nende otsustega liiati kiirustama?
Teine negatiivne faktor on ebatervislik kogus psüholoogilist survet, mis lämmatab noore mängija loomingulisust ja initsatiivi. Lõpptulemus on see, et arendatakse reaktiivsete käitumismustritega mängijaid
proaktiivsete asemel: kartuses eksida, kipuvad lapsed ootama treeneri käsklusi, selle asemel, et jalgpalliprobleeme iseseisvalt lahendada.
Küll aga ei tohiks ka võitmist alavääristada, sest käib ju mäng siiski võidu peale ja suhtumine ,,võitmine pole
üldse tähtis’’ ei valmista mängijaid ette reaalsuseks, mis neid mängijakarjääri edenedes ees ootab.
Kokkuvõtvalt: võitmine tähtis, areng kõige tähtsam. Hea noortetreener leiab nende kahe vahel hea
tasakaalu, kus mängijaid julgustatakse vastu võtma riske ja läbi tegema eksimusi, samas säilitades
motivatsiooni saada paremaks mängijaks ja võita mänge.
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ENIM ARENDAV MÄNGUSTIIL
Olenemata esindusmeeskonna mängustiilist ja valikutest, peame noori arendades lähtuma ennekõike
sellest, mis mängijale pikas perspektiivis kasulikum. Kas võidud meistrivõistluste mängudel kaaluvad üle
selle, et keskvälja mängijad ei pruugi mängu jooksul saada kordagi söötu oma keskkaitsjatelt, sest palli
kaotuse risk on kõrgendatud ja meie valitud mängustiil ei julgusta seda? Selliseid näiteid ja olukordi on
noorte spordis liigagi palju, kus tulemus kaalub üle arengu, ning meie võimuses on seda muuta.
Seega julgustame oma mängijaid võtma riske ja mängima stiilis, mis lubaks neil maksimaalselt ennast
palliplatsil ka väljendada. Iseenesest pole füüsilises pika palli mängustiilis midagi halba või valet. Läbi ajaloo
on mõned võistkonnad ja rahvused läbi selle ka edu saavutanud, kuid sellist reaktiivset mängustiili on
tunduvalt lihtsam vajadusel juurde õppida. Proaktiivse mängustiili õppimist tuleb teha järjepidevalt ja
maast madalast.
Kui mõelda mängus esinevatele väljakutsetele, siis mis võiks olla rohkem mõtlemist, osavust ja oskusi
nõudev kui väga kompaktsest vastase kaitseblokist läbimurdmine. Selline olukord tekib kahel juhul:
1) vastaste teadlik valik olla väga kompaktselt madalas kaitseblokis ja nõelata kontrarünnakutega või
2) vastane surutakse vastu tahtmist nende enda värava lähistele. Mõlemal juhul on kaitsva meeskonna
mängijad ründava meeskonna väravast kaugemal, mis tähendab, et antud olukorda võime ründava
meeskonna poolt käsitleda ka kui kaitsetaktikat; vahe tuleb sisse selles, kas palliga meeskond on peale
pallikaotust võimeline vastast nii palju survestama, et tegevus jääks endiselt ainult vastase poolele või
mitte.
Statistiliselt on tippliigade tugevamad võistkonnad tagumise otsa võistkondades edukamad just
pallivaldamises, söötmises (koguarv ja täpsus), söötude mängimises ettepoole suunas ja vastaste
karistusalasse murdmises, mille tulemuseks on paremad väravavõimalused ja seega paremad võimalused
mängu võitmiseks. Selline statistika annab meile selge signaali sellest, et lisakas pallivaldamisele peavad
mängijad suutma triblada ja mängida sööte ka ette poole suunas, mis kombineeritud kannatlikku palli-

valdamisega annab meile mängijaid enim arendava mängustiili: progressiivne pallivaldamine.
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VANUSEKLASSID
JA ARENGUETAPID
Treeninggrupi suurus
Treeningute arv nädalas
Vanuseklasside iseloomulikud jooned
Tehnilised elemendid (vastavalt vanuseklassile)
Mängu nõudmised (vastavalt vanuseklassile)

VANUSEKLASSID FILOSOOFIA
JA TREENINGGRUPI SUURUS
TREENINGGRUPID
Kui ühes treeninggrupis on mängijaid liiga palju, siis võib juhtuda, et treeneril ei jagu mängijatele piisavalt
individuaalset tähelepanu. Kui treeninggrupp on jällegi liiga väike, siis võime leida ennast olukorrast,
kus treeningutel on vanusele vastava mängijate arvuga mänge võimatu mängida. Lisaks võib tekkida
olukord, kus vastava vanuse meistrivõistlustele pole võimalik võistkonda välja panna või mängijad on
ülekoormuses, sest puudub vahetus. Seega oleme enda jaoks välja toonud vanuseklassidele vastavad
treeninggruppide suurused, mis on pigem orientiiriks kui reegliks.
Märkimist väärib veel asjaolu, et tegemist on treeningutel osalevate mängijate arvuga. Ehk kui grupi nimekirjas on 30 mängijat, kellest igapäevases treeningtöös osaleb 15, siis pigem lähtuda arvust, mis reaalselt
kajastub ka treeningutel. Küll aga peaks oma vanuse esindusvõistkondade mängijate nimekiri kajastama ka
treeningutel osalejate arvu, sest grupp on koostatud valiku pealt ja mängijate treeningutelt osavõtmisel
lasub kõrgendatud tähelepanu.

VANUSEKLASS

MÄNGIJATE ARV

ABITREENERI VAJALIKKUS

U-8

10-12

U-9

10-12

U-10

12-14

U-11

12-14

U-12

16-20

x

U-13

16-20

x

U-14

18-22

x

U-15

18-22

x

U-16

20-24

x

U-17

22-24

x

U-19

22-24

x

NB! U-7 ja nooremate vanuseklasside puhul käsitleme neid siiski pigem liikumisõpetust ja üldist koordinatsiooni
parandavate treeningutena kui jalgpallitreeningutena. Seega sõltub nende vanuste treeninggrupi mängijate
arv paljustki treeneri võimekusest hallata ja koordineerida laste tegevust, sest sealsete treeningute sisust hõlmab
suurema osa erinevad lõbusad kulli-ja osavusmängud.

TAMMEKA
ÕPPEKAVA

TREENINGUTE ARV
FILOSOOFIA
TREENINGUTE ARV NÄDALAS
Treeningute arv nädalas ja treeningute pikkus sõltub paljuski mängijate vanusest, tegevuste periodiseerimisest, treeningute eesmärkidest ja vastava grupi eesmärkidest (esindusvõistkond, harrastajad).

VANUSEKLASS

TREENINGUTE KESTVUS

TREENINGUTE ARV NÄDALAS

U-5 / U-6

45min

2

U-7 / U-8

60min

2-3

U-9 / U-10

60 - 75min

3

U-11

75 - 90min

3-4

U-12 / U-13

75 - 90min

3-4

U-14 / U-15

80 - 100min

4-5

U-16 / U-17

90 - 100min

4-5

U-18 / U-19

90 - 120min

5-6

NB! Treeningute arv nädalas kajastab kõiki organiseeritud tegevusi alates meeskondlikest jalgpallitrennidest
kuni individuaalsete personaaltreeningute, jõutreeningute, võimlemise või muu organiseeritud sooritust tõstva
lisategevuseni.

’’Sa pead treenima kõvasti ja hästi.
Maailmas on palju inimesi,
kes treenivad kõvasti,
aga mitte hästi.

José Mourinho - 2x Champions League’i võitja

TAMMEKA
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U5-U7 / AKTIIVNE
FILOSOOFIA
ALGUS
Varajasest east kehaliselt aktiivne elustiil on elukestva kehalise ja vaimse tervise seisukohalt kriitilise
tähtsusega, sest meil on võimalik panna erinevate liigutusmustrite arengule aluspõhi. Et laps sporti
armastama hakkaks, peab aktiivne tegevus olema eelkõige lõbus. Seetõttu on hea kui kehalist tegevust
surutakse raamidesse võimalikult vähe.
Samas pannakse alus ka distsipliinile, et treeningtundi mahuks võimalikult palju liikumist. Põhilised
liigutuslikud oskused omandavad lapsed mängides. See tekitab vundamendi edasisteks spordispetsiifiliste
oskuste tekkeks. Seega on nii igapäevaselt kui ka treeningul oluline arendada põhilisi liigutusoskusi osavust, koordinatsiooni, tasakaalu ja kiirust. Lisaks õpetab jalgpall väga hästi rühmakäitumist.
Aktiivne algus parandab ajutegevust, koordinatsiooni, jämemotoorseid oskusi, kehahoidu ja tasakaalu.
Samuti aitab varasest east aktiivne olemine suurendada enesekindlust, sotsiaalseid oskusi, emotsionaalset
tasakaalukust ja kujutlusvõimet, mis omakorda alandab stressi ja parandab une kvaliteeti.
Aktiivsele elustiilile aitab kindlasti kaasa ekraaniaja vähendamine ja siinkohal saab lapsevanem ja ka treener olla suureks eeskujuks. Üldisteks märksõnadeks on, et lapsel peab olema võimalus
liikuda ja kehaline tegevus peab olema lõbus.

TAMMEKA
ÕPPEKAVA

U5-U7 / AKTIIVNE
FILOSOOFIA
ALGUS
On oluline arvestada, et selles vanuses lapsed on jõudnud trenni lapsevanemate initsiatiivil. 5. ja 6. aastased
võivad omada üldist arusaama jalgpalli olemusest, aga see põhineb rohkem välistel faktoritel: klubi värvid,
mõne kuulsa mängija nimi, emotsioonide imiteerimine. Selles vanuses lapsed ei mõista veel mängu
eesmärki, reegleid ja mis on erinevad tegevused ja oskused. Selles vanuses lapsi motiveerib pall.
Alguses ei pöörata mängu suunale ja piirjoontele enamasti kuigi palju tähelepanu. Selles kontrollimatus
,,puntra-jalgpallis” toimub peamiselt ukerdamine ja maailma avastamine. Siin pole ruumi suuremateks
selgitusteks ega tegevuse korrigeerimiseks. Lastel on väga lühike keskendumisvõime ja pikad selgitused
mängu olemusest on täiesti tarbetud.

Erinevate kullimängude või jalgpalli lihtne korraldus (väljaku tähised,

2 väravat, põhilised reeglid,

2 võistkonda ja pall) tagab, et mäng toimib. Kõige pisemate õppekeskkonnas on instruktsioonidest omal
kohal ainult: ,,mine palli juurde”, ,,võta pall”, ,,mine sinna suunda palliga”, ,,löö pall väravasse”. Ja kas nad
neidki instruktsioone kuulavad, on juba iseasi!
Selles vanuses on treeneril kolm tähtsaimat ülesannet:
•

lapsel oleks lõbus

•

laps liiguks

•

lapsest saaks üleüldine spordifänn

TAMMEKA
ÕPPEKAVA

U5-U7 / AKTIIVNE
FILOSOOFIA
ALGUS
LAPSE ISELOOMULIKUD JOONED

MIDA TREENINGUTEL ARVESTADA?

Egotsentriline

Keskendu individuaalsetele tegevustele;
mängijad peaksid võimalikult palju olema
palliga.

Ei suuda tajuda, mida silm
ei näe

Väldi taktikalisi tegevusi.

Limiteeritud keskendumise
võime

Mängud peavad olema lihtsad, selgitatud
lühidalt ja mitte kestma kauem kui 8-10 minutit.

Armastavad mängida ja
liikuda

Nii palju lõbusaid mänge kui võimalik; vältida
harjutusi, mis nõuavad rohkem distsipliini
(rivid) ja kaasata rohkem harjutusi, kus lastel on
vabadust.

Treenimise eesmärgiks
arendada pigem keha kui
jalgpallurit

Tegevused peaksid hõlmama kogu keha,
sest selles vanuses on peamiseks üldkehaliste
motoorsete oskuste arendamine.

Reguleerivad ise oma
energiavarusid

Kui nad enam joosta ei jõua, siis võib lubada
neil jalutada/seista, mängude ajal teha rohkesti
vahetusi.

Soov olla vanematele ja
treenerile meelepärane

Tegevuste soorituse toetamine positiivsete
kommentaaride ja kiitusega.

Meeldib jäljendada

AIta tekitada iidolid ja eeskujud, keda laps saab
vaadata ja jäljendada.

Motiveeritud tegema
tegevusi, mis neile endale
meeldivad

Tähtis on julgustada kirge spordi vastu ja
hoolitseda selle eest, et mängija lahkuks
treeningult õnnelikuna.

TAMMEKA
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U8-U11 / ESIMENE
FILOSOOFIA
ARENGUETAPP
Enamasti tähistab esimese arenguetapi algust hetk, kui lapsed lähevad koolil. Neil kujuneb välja
mingisugune päevane rutiin, mis tõstab ka vajadust liikumise järele (arvestades, et koolis on lapsed
suurema osa päevast istuvas asendis).
Kogu keha liigutusi kontrolliv närvisüsteem on lapse 15 eluaastaks peaaegu täielikult väljaarenenud.
Seega on ülimalt oluline lõigata võimalikult suurt kasu perioodist, mil laotakse põhi keha biomehaanikale.
Et jõuda tulevikus mängija maksimaalse geneetilise potentsiaalini, on sel perioodil tähtis lasta lapsel
sooritada erineva keerukusastmega tegevusi nagu tehnilised sooritused palliga ja ilma - koordinatsioon,
kiirus). Nendel aastatel on keha sellises bioloogilises seisus, kus õige stiimuli korral on võimalik arendada
mängija kiirust ja koordinatsiooni. Hea ruumi ja aja tunnetuse annavad kokku järgmised komponendid:
motoorsed oskused, rütmitunnetus, tasakaal, akrobaatilised võimed, sammusagedus, kiire
reaktsioon, kehatunnetus. Samuti on eelnevalt väljatoodud kehalised võimed kvaliteetse pallikontrolli
(tehnika) eelduseks.
Selle vanuse üks tähtsamaid punkte on jalgpalli tegevuste sooritamisel mõlema jala kasutamine.
Lisaks tuleks lapsi julgustada palliga tegema nii palju puuteid kui võimalik, mis läbi korduste loob
kvaliteetsema liigutuse.
Esimese arenguetapi alguses on mängijad veel küllaltki egotsentrilised, kuid mõne aasta möödudes
muutuvad nad ümbritseva suhtes järjest teadlikumaks. Nad suudava teha vahet headel, keskmistel ja mitte
nii headel mängijatel ning vastavalt mänguoskusele tekib sotsiaalse staatuse erinevus. On tähtis, et suurem
osa harjutustest oleksid individuaalsed (mina ja pall) ning erinevate mängude läbiviimisel oleks kaasatud ka
tükike fantaasiat (näiteks kiire palliga triblamine on nagu Ferrariga kihutamine jne). Alles selle etapi
hilisemas faasis on mängijad võimelised tegema koostööd tiimikaaslastega (nt seinasööt).
Treeningute struktuur (mitte sisu) muutub üha enam vanemate mängijatega sarnaseks, aga endiselt tuleks
silmas pidada, et mängijatel puudub pikem keskendumisvõime, mis tähendab, et tuleks vältida liiga pikalt
kestvaid harjutusi ja monotoonsust.
Taktika piirdub 1v1/2v1 olukordadega. Selles vanuses lapsed kipuvad koheselt rünnakule tormama,
seega tuleks selline mentaliteet enda kasuks tööle panna, arendades mängijate individuaalseid oskusi ja
rõhudes 1v1 olukordades loomingulisele ja julgusele.

TAMMEKA
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U8-U11 / ESIMENE
FILOSOOFIA
ARENGUETAPP
Suureneb laste võimekus lahendada probleeme, mis tähendab, et mängijad on võimelised lahendama ka
lihtsamaid taktikalisi stsenaariumeid. 1v1/2v1 mängude ründe ja kaitse olukorrad on mängija
individuaalsete oskuste arendamise oluliseks osaks, nii nagu seda on söödutehnika, mis on meeskondliku
mängu esimeseks sammuks. Pallivaldamismänge tuleks rakendada ainult nende kõige lihtsamates
vormides nagu ,,rondod’’ (3v1 pallihoidmine, 4v2 pallihoidmine U11 vanuseklassis), koos lihtsamate
selgitustega ruumi kasutamisest (ruumi tekitamine, vaba ruumi leidmine, avatud kehaasend jne),
grupi koostööst liinide läbistamisel (seinasööt, läbisöödud kaitseliini taha) ja paaris tsoonikaitsest (pressing
ja julgestus).
Et vältida liiga varajast spetsialiseerumist, tuleks mängijaid erinevatel positsioonidel roteerida
(kaasaarvatud väravavaht).

TAMMEKA
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FILOSOOFIA
U8-U11 / ESIMENE
ARENGUETAPP
LAPSE ISELOOMULIKUD JOONED

MIDA TREENINGUTEL ARVESTADA?

MIDA TREENININGUTEL VÄLTIDA

Egotsentriline käitumine on
veel peamine, kuid esineb juba
märke koostööst

Keskendu individuaalsetele tegevustele:
triblamine, petted, löögid. Söödu mängimise ja
vastuvõtmise tähtsus suureneb U11 vanuseklassis.

Keerulised koostöövormid
(nagu kolmanda mängija
põhimõte).

Individuaalne mäng +
Meeskonnakaaslastega
mängimine

Taktika on individuaalne, aga ilmnevad
esimesed märgid taktikalisest koostööst
(seinasööt).

- Grupi taktika
- Meeskonna taktika
- Standardolukorrad

Harjutused omavad suuremat
eesmärki ja tähendust

Harjutused kestavad kuni 15 minutit.

Mängijad muutuvad üha enam
ülesannetele orienteerituks

Tegevused võivad nõuda kõrgemat distsipliini
(rohkem struktueeritud).

Laotakse palliga ja ilma pallita
liigutuste tehniline baas

Tegevused peaksid hõlmama kogu keha,
treeningutel on peamiseks baastehnika ja
arenguetapi hilisemas faasis dünaamilise
tehnikaga arendamine.

Armastavad mängida ja
liikuda

Nii palju lõbusaid ja ilma stoppideta mänge kui
võimalik. Kui mängija lahkub treeningult õnnelikuna, tahab ta järgmine kord trenni tagasi tulla.

Soov olla vanematele ja
treenerile meelepärane

Tegevuste soorituse toetamine
kommentaaride ja kiitusega.

Reguleerivad ise oma
energiavarusid

Kui nad enam joosta ei jõua, siis võib lubada neil
jalutada/seista, mängude ajal teha rohkesti
vahetusi.

Meeldib jäljendada

Aita leida iidolid ja eeskujud, keda laps saab
vaadata ja jäljendada.

TAMMEKA
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positiivsete

Tasakaalus kogus ,,igavaid’’
kordusi (nagu isoleeritud
tehnika harjutused).

Väldi pidevat kriitikat; tulemuslik
surve pole vajalik.
Mängijatel puudub vajadus
testida oma vastupidavuse
piire.

U8-U11 / TREENERI
FILOSOOFIA
ISELOOMUSTUS
TREENERI ISELOOMUSTUS:
selle vanuse treeneri iseloom peab olema positiivne, kannatlik ja energiline. Treeneri ülesanne on teha oma
tööd selliselt, et lapsed hakkaksid jalgpalli armastama. Samavõrd tähtis on ka see, et ei lastele ega ka
treenerile pandaks tulemuslikku survet, vaid pigem on töö suunatud arengule ja oskusliku põhja
ladumisele. Mängijate enda konkureerimise himu koos armastusega jalgpalli vastu on mängudel ja
treeningutel piisav stiimul. Treeneri ja lapsevanemate väline surve pole vajalik.
Selle vanuse treener peab olema heas mõttes lapse arengukeskkonna kaitsja liig-ambitsioonikate
täiskasvanute eest ning sellele aitab kaasa, kui treener on ka hea suhtleja. Lisaks aitab tehniliste
elementide õpetamisele kaasa treeneri eelnev kogemus mängijana, suutes erinevaid elemente
demonstreerida (lapsed õpivad palju ka vaadates ja kopeerides). Selle vanuse treener peab suutma välja
tuua tehniliste elementide sooritamisel peamised eksimused ja on võimeline neid ka korrigeerima.

TAMMEKA
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U12 - U15 / TEINEFILOSOOFIA
ARENGUETAPP
Nendel aastatel algab mängijatel puberteet, mis tähendab, et keha läbib suuri muutusi. Selle arenguetapi
alguses (U12) on võimalik veel arendada kiiruslikku võimekust, aga see aken sulgub kiiresti.
Hiljem (U13 - U15) on keha koordinatsioon kasvuspurdi tõttu häiritud. Sellepärast on tähtis jätkata
koordinatsiooni treeningutega, mis aitvad närvisüsteemil saata täpsemaid impulsse lihastesse,
tagades sellega mängijate sujuvama liikumise.
Treeningmetoodikasse kaasatakse osad nagu soojendus ja lõdvestus, samuti dünaamiline venitus.
Seoses põlvevigastuste ohu suurenemisega, oleks mõistlik treeningutesse lisada erinevaid põlvesidemete ja
liigeste vigastusi ennetavaid harjutusi. Alles puberteedi lõppedes hakatakse arendama ka jõudu ja
vastupidavust.
Psühho-sotsiaalse poole pealt tõuseb esile mängijate oma arvamus ja kõrge enesehinnang. Muutub ka
nende sotsiaalne tunnetuslikkus, kuuluvustunne (sotsiaalne positsioon grupis) ja sõprade tähtsus.
Iga mängija mõttemaailma juhivad konkurents ja võrdlus teistega.
Mängijad muutuvad järjest tõsisemateks, rohkem ülesannetele orienteerituks ja seega ei pea trennid olema
enam nii ,,lõbusad’’. Selles vanuses lapsed suudavad õppida ja aru saada juba keerukamaid jalgpalli
põhimõtteid, mis tõstab veelgi treeneri kogemuste ja õpetamise oskuse olulisust. Kui mängija on eelnevalt
omandanud baastehnika, siis sellega on laotud hea alus jalgpalliprobleemide lahendamiseks.
Funktsionaalne tehnika (sooritus + otsused) ja individuaalne taktika on selle arenguetapi peamiseks
teemaks.
Kui mängijal puudub piisaval tasemel baastehnika, siis tema tähelepanu koondub pigem sooritusele kui
ümbruse tunnetamisele ja otsuste tegemisele. Kui aga mängija omab piisaval tasemel tehnilist pagasit,
siis tuleks selles arenguetapis järjest rohkem kasutada harjutusi, mis nõuavad üle õla vaatamist, ümbruse
tunnetamist ja otsuste tegemist.
Kuna mängijate võimekus tajuda oma kaaslasi ja ümbrust on üldjuhul selleks ajaks juba piisavalt arenenud,
siis tutvustatakse mängijatele ka esmakordselt grupi tegevusi nagu 2-3-4 mängija koostöö (alustades esmalt
kahe mängija koostööst ja lõpetades nelja mängija koostööga). Selles vanuses oleks mõistlik veel mängijaid
kuni kolme erineva positsiooni raames roteerida, vältides sellega liiga varajast spetsialiseerumist (väljaarvatud väravavaht).

TAMMEKA
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U12-U15 / TEINE ARENGUETAPP
FILOSOOFIA
LAPSE ISELOOMULIKUD JOONED

Mängijad võrdlevad
teiste mängijatega

ennast

MIDA TREENINGUTEL ARVESTADA?

Treeningutel võistlusmomendiga tegevuste
arvu suurendamine.

Meeskonnakaaslastega
mängimine

Grupi taktika põhimõtete õpetamine,
mis omakorda tõstab söödu mängimise ja
omaksvõtmise tähtsust.

Kasvuspurdi jooksul suureneb
vigastuste oht

Erinevad vigastusi ennetavad harjutused,
kasvuspurdi lõppedes jõu ja vastupidavuse
treenimine.

Mängijad muutuvad üha enam
ülesannetele orienteerituks

Lõbusate mängude osakaal väheneb ja rohkem
tähelepanu koondub distsipliini nõudvatele
tegevustele.

Mängijatel tõuseb ajalise
teadlikkuse võimekus ehk
nad suudavad ettekujutada
pilti sellest, mis on juhtunud ja
mis võib juhtuda

mängijad on avatud taktikalistele nõudmistele ja
selgitustele, nad on uudishimulikud (miks nad
millseski õnnestusid või miks mitte) ja nad
suudavad tegevuste õnnestumiseks rohkem
pingutada.

Soov olla vanematele ja
treenerile meelepärane

Tegevuste soorituse toetamine
kommentaaride ja kiitusega.

Reguleerivad ise oma
energiavarusid

Võistlusmängud hakkavad aina suuremat rolli
mängima füüsilise võimekuse arendamisel.

Mängijatel suureneb soov
gruppi sulanduda

Grupis moodustuvad kindlad liidrid.
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MIDA TREENININGUTEL VÄLTIDA

positiivsete

Liiga suur tähelepanu
meeskonna taktikale ja standardolukordadele.

Vaba mäng asendub järkjärgult mängu põhimõtetega.

Väldi pidevat kriitikat; tulemuslik
surve pole vajalik.
Mängijatel puudub vajadus
testida oma vastupidavuse
piire.

U12-U15 / TREENERI
FILOSOOFIA
ISELOOMUSTUS
TREENERI ISELOOMUSTUS:
Kõik nendele vanuseklassidele omased nähtused viitavad treener kui õpetaja vajalikkusele. Selles vanuses
lapsed omandavad kindlad käitumisharjumused. Treener peab mõistma, et mängijat on võimalik läbi
selgete käitumisnormide ja reaalsete ootuste vormida.
Kuna mängijad soovivad nii treenerile kui oma vanematele meelepärased olla, siis on oluline, et treener ei
paneks mängijatele omapoolset tulemusele rõhuvat lisasurvet - pigem on fookus arengul ja mängus
vajalike baasoskuste omandamisel. See tähendab, et ka mänguminutid jagunevad küllaltki võrdselt.
Selles arenguetapis esineb mängijate kasvus väga suuri erinevusi. See tähendab, et treener peab mõistma
individuaalse lähenemise tähtsust, mis kõige rohkem peegeldub mängijatele nende arengu, staatusest
võistkonnas ja mänguaja kohta selgitusi jagades.

Sul ei saa olla
’’
miljoni dollari unistust
miinimumpalga
tööeetikaga.
Tundmatu autor
Lionel Messi -5x Ballon d’or
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U16 - U19 / KOLMAS
ARENGUETAPP
FILOSOOFIA
Selleks arenguetapiks on mängija liigutuste biomehaanika peaagu täielikult väljaarenenud ning seega
hakatakse arendama ka mängija jõu ja vastupidavuse võimekust. Need kaks tegurit omavad suurt mõju
sooritusele ja seega tuleks iga nädalaselt treeningute periodiseerimisel nendega arvestada. Samuti tõuseb
veelgi soojenduse, vigastuste ennetuse, lõdevstuse ja taastumise tähtsus.
Mängijad muutuvad täiskasvanutele sarnasemaks ning treeningud omavad eesmärki ja tähendust.
Tähtis tegur on pinge all võistlemine ja sellega toimetulemine, mis valmistab mängijaid ette täiskasvanute
jalgpalliks. Mängijatelt oodatakse võistkonnale pühendumist ja treeningutel ning mängudel keskendumist.
Noorukieast tulenevalt kahtlevad mängijad pidevalt sotsiaalsetes normides ja võitlevad neile vastu.
Et treeningutel säiliks vajalik distsipliin, peab treener suutma manageerida treeningutel olevat atmosfääri
(emotsioonid ja suhted).
Tehnika treenimise peamiseks eesmärgiks on nüüd suurem kiirus ja täpsus dünaamilistes oludes.
Osa treeningust peab olema juba ka positsioonispetsiifiline. Et mängijaid saadaks võistlustel edu ja nad
oleksid valmis nõudmisteks, mis ootavad neid ees täiskasvanute jalgpallis, siis hõlmab grupi ja meeskonna
taktkika arendamine suurema osa treeningute ajast.
Peale puberteeti on enamike mängijate lõplik kehaline ehitus väljakujunenud, mis võib mõjutada ka nende
positsiooni väljakul. Seega kahaneb U17 vanuses mängija võimalike positsioonide valik kaheni.
Mängija arenguks on oluline, et ta suudaks mängida mitut erinevat positsiooni, sest esindusmeeskonda
jõudnud noormängijad täidavad alguses üldjuhul positsioone, kus on mängijate puudus. Nii võib võimekus
mängida mitut positsiooni anda mängijale võimaluse saada kõrgemal tasemel oma esimesed minutid juba
varem, kui see algsel positsioonil võimalik oleks olnud.
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U16-U19 / KOLMAS
FILOSOOFIA
ARENGUETAPP
MÄNGIJA ISELOOMULIKUD JOONED

MIDA TREENINGUTEL ARVESTADA?

MIDA TREENININGUTEL VÄLTIDA

Mängijaid motiveerib
võistlusmoment

Võistlusmomenti peaks kasutama võimalikult
paljudes treeningu osades, sest võitmine saab
sama oluliseks kui areng.

Lõbusate mängude osakaal
võrreldes nooremate vanustega
kahaneb oluliselt.

Nad mängivad meeskonna
eesmärkide täitmise nimel

Oluline on õpetada mängijatele grupi ja
meeskonna taktika põhimõtteid; mängijad
suudavad edukalt lahendada standardolukordi.

Individuaalsete eesmärkide
eelistamine meeskondlikele.

Mängijad on võimelised võtma
vastutust nagu täiskasvanud

Neid motiveerib arusaam sellest, miks midagi
tehakse. Reageerivad hästi suunavatele
küsimustele.

Mängijad suudavad ellu viia
kindlaid ülesandeid ja otsivad
meeskonnas oma rolli

Väga struktueeritud lähenemine nõudmised peavad olema seotud mängija
positsiooniga väljakul.

Mängijad suudavad läbi
konkurentsi oma taset tõsta

Kehalise võimekuse tõstmiseks sobivad ideaalselt
võidu peale tegevused.

Järjepidev areng jalgpalli
tehnikas

Individuaalsed oskused on taktikalise treeningu
ettevalmistuseks.

Mängijatel suureneb soov
gruppi sulanduda ja leiavad
seal oma rolli

Tuleb mõista, kes on grupi liider; meeskonna
kultuuri loomine (läbi reeglite ja normide).

Liiga palju vabadust võib viia
anarhia ja süsteemi
lagunemiseni.

TREENERI ISELOOMUSTUS:
Selles arenguetapis kasutatakse võistlustel teadlikult psüholoogilist survet ja seda arendava eesmärgiga.
Küll peab treener suutma tuvastada mängija puudujäägid tema oskustes või füüsilises võimekuses,
mis järel tuleks mängijale anda individuaalsed ülesanded puudujääkide järgi aitamises või likvideerimises.
Oskused, raske töö, julgus mängudes ja meeskonna jaoks ohvrite toomine väljendub mängijate mänguminutites ja põhikoosseisu valikus.
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