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Juhendmaterjal on koostatud EOK poolt kaasrahastatava teadusprojekti „ Eesti U18 ja U23
koondise jalgratturite funktsionaalse ja erialase võimekuse hindamine ning
treeningprotsessi juhtimine 2016 aasta hooajaks valmistumisel“ (TRU15148 ) raames.

SISSEJUHATUS
Seoses tänapäeval valdavaks saanud passiivse elustiiliga on paljude noorte sportlaste puhul
suureks probleemiks nõrk üldkehaline baas ning tugilihaskonna vähene treenitus.
Tihtipeale üritatakse eelpool mainitud puudust korvata rohkete erialaliste treeningutega
ning sealjuures unustatakse üldfüüsilise baasvormi loomine. Sellest tingituna suureneb
erialalise treeningkoormuse kasvades vigastuste ning ületreenituse oht, kasvavad
probleemid korrektse keha asendi hoidmisega treeningharjutustel ja optimaalsel
jõurakendamisel erialalistel sooritustel.
Tugilihaskonna (süvalihaste) peamiseks ülesandeks on vaagna, lülisamba ja õlavöö
piirkonna toetamine ja kehatüve stabiliseerimine. Treenitud süvalihaste puhul väheneb
erialalise treeningkoormuste kasvades oluliselt liigsete lihaspingete ja vigastuste oht.
Samuti vähenevad ka lihasdüsbalansi probleemid ning tugiliikumisaparaadi vaevused.
Eelpool kirjeldatust võib teha järelduse, et süvalihaste treening üldkehalise treeninguna on
asendamatu jalgrattasportlase baasjõu ja üldfüüsilise vormi loomisel ning erialalise
võimekuse arendamiseks suurematel treeningkoormustel.
Käesolev õppematerjal on mõeldud abimaterjalina noorratturite treeningkavade
koostamisel, üldkehaliste treeningute planeerimisel ning harjutusvara valimisel. Selle
koostamisel on lähtutud Eesti M18 ja U23 klassi jalgratturite hooajajärgse tugilihaskonna
hindamise tulemustele aastatel 2014 kuni 2016, mille käigus selgusid jalgrattasportlastele
iseloomulikud tugilihaskonna probleemid.

Edu treeningutes!
Autorid
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Üldised nõuded tugilihaskonna arendamisele suunatud harjutuste
sooritamiseks
Tugilihaskonna ehk nn. süvalihaste ülesanne igasuguse liigutustegevuse sooritamisel on
tagada tugipunkt liigutusi tegevate ehk faasiliste lihaste tegevuseks. Reeglina algab enamik
liigutusi tugilihaskonna aktiveerimisega, millele järgneb suurte lihasrühmade
aktiveerimine, kuna vastupidisel korral „sumbuks“ suur osa faasiliste lihaste jõust keha
tüvesse. Sama juhtub, kui tugilihased on nõrgad, tasakaalust väljas ja tegutsevad
mittekoordineeritult. Tugilihaskond koosneb väga suurest hulgast väikestest lihastest, mis
reeglina paiknevad suurte lihasrühmade all skeletile lähemal. Tugilihased koosnevad
valdavalt aeglastest, väsimusele hästi vastupidavatest lihaskiududest ning nende
rakendamiseks on kasutusel proportsionaalselt oluliselt rohkem närvirakke, kui suurtel
lihastel ehk neil on eeldused teha pikemaajalist ja täpsemat tööd. Tugilihaskonna võimekus
sõltub lisaks üksikute lihaste jõudlusele suuresti sellest, kuidas kõik asendi hoidmise eest
vastutavad väikesed lihase omavahel koos tegutseda suudavad. Seega on tugilihaskonna
treeningu üks eesmärk suunatud erinevate lihaste koostöö parandamisele ning
alarakendatud lihaste kaasamisele ja tugevdamisele. Kuna tugilihaskonna tegevus allub
suuresti autonoomsele (tahtele allumatule) närvisüsteemile, siis kasutatakse nende
treenimisel palju ebapüsiva tasakaalu tingimusi, mis sunnivad vajalikke lihaseid
automaatselt aktiveeruma.
Tugilihaskonna treeningute efektiivsus sõltub treeningute süstemaatilisusest,
järjepidevusest ning harjutuste õigest sooritustehnikast. Harjutustega alustades on esialgu
vajalik kõrvalseisja või videotagasiside abi, tagamaks harjutuse korrektset sooritamist.
Sealjuures on tähtis sooritaja-poolne lihastunnetuse jälgimine ja vajalike lihaste „ülesse
leidmine“, et edaspidi oleks sportlane võimeline korrektset asendit ise tajuma ning
tunnetama, kas treenitavad lihased on aktiveeritud
Treeningute efektiivsuse tõstmiseks on soovitav teha erinevate lihasgruppide treenimiseks
harjutusi mitmekesiselt, kombineerides omavahel nii staatilisi lihast tugevdavaid kui
dünaamilisi tasakaalu parandavaid elemente. Sealjuures on treeningute alustamisel suurem
rõhk staatilistel harjutustel, et tagada soorituste õige tehnika ning lihastunnetuse tekkimine
ning edaspidi peaks suurenema ebapüsiva tasakaalu tingimuste lisamine (dünaamilised
tegevused käte ja jalgadega, tugipinna vähendamine, silmade sulgemine, ebastabiilne
tugipind, lingude kasutamine, kaastreenija „segav tegevus“ jne). Mitmekesisuse
tagamiseks võiks kasutada võimalikult suurt valimikku erinevaid harjutusi ning vältima
tüüpharjutuskava tekkimist, see lisab treeningutesse vaheldust ja tagab pikemaajalise
arendava toime.
Treeningharjutuste tegemisel tuleks kindlasti jälgida keha õiget asendit kogu soorituse
kestvuse vältel ehk harjutuse sooritamise lõpuni (ka lihasväsimuse korral). Lihaste
varustamiseks hapnikuga tuleb kindlasti tähelepanu pöörata õigele sooritusaegsele
hingamisele. Süvalihaste treeninguid on soovitatav kombineerida teiste treeningutega, mis
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suurendab tugilihaskonna treeningute efektiivsust ning võimaldab neid treenida pidevalt ja
süsteemselt. Tugilihaskonna treenimisel ei ole oluline niivõrd treeningute ajaline kestvus,
kuivõrd harjutuste sooritustehnika, järjepidevus ning kindlasti treeningharjutuste pidev
vaheldumine lisades harjutustele uusi raskemaid komponente koos koordinatsiooni- ja
tasakaaluelementidega. Tugilihaskonna stabiilsust ja liigutuskontrolli parandavate
harjutuste soorituse põhitõed on:
1. Tee harjutusi aeglaselt, kontrollitult ja ühtlase kiirusega.
2. Keskendu liigutuse õigele sooritusele - keskendumine on vajalik liigutuste kvaliteedi
tagamiseks.
3. Tähtis ei ole maksimaalse jõu ja korduste arvuga ja ajaga sooritatud harjutus - kvaliteet
on kvantiteedist olulisem.
4. Kehatüve stabilisatsiooni ja liigutuskontrolli toetavate harjutuste kordused jäävad sageli
6 – 12 soorituse vahele ning neid ei tehta üldiselt seeriate kaupa vaid mitmekordsel
sooritamisel pigem ringmeetodit kasutades.
5. Stabilisatsiooni harjutuste korral on keskmine asendispüsimise aeg 6 – 10 sekundit.
Kauem ja suutlikkuseni hoitud aeg ei paranda tugilihaste koostööle suunatud
sooritusvõimet, vaid hakkab pigem mõjutama suuremate lihasrühmade staatilist
jõuvastupidavust, mille järgi pole enamiku spordialade puhul rakenduslikku vajadust.
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Tugilihaskonna arendamisele suunatud harjutused
Harjutus nr 1
Harjutuse toime: korsett- lihaskonna
tugevdamine. Tuharalihaste, eesmise ja
tagumise
reielihase
staatilise
jõu
parandamine.
Algasend: selili, jalatallad toetuvad maha.
Põlvedes painutus 90 kraadi. Asetada käed
põrandale või puusadele. Tõsta istmik
aluselt ja siruta ette üks jalg paralleelselt
tugijala reiega. Hoia pöid enda poole
painutatult. Hoia asendit kuni 10 sekundit.
Aseta maha tõstetud jalg ja siis istmik
ning korda harjutust teise jalaga.
Nõuded harjutusele: säilitada teljelisus tõstetud jala ja tugijala osas. Vaagnaluu harjad ühel
tasapinnal. Ära lükka selga nõgusaks.
Korduste arv: 6- 12 x.. Püsi asendis 6 – 10 sekundit.
Harjutuse raskusastet saab muuta kasutades tasakaalupatja, bosupalli tugijala või turja all.

Harjutus nr 2
Eesmärk:
kehatüve
parandamine,
rindkere
parandamine.

stabiilsuse
liikuvuse

Algasend: nelja käpuli, puusad ja
õlavööde 90 kraadise nurga all.
Sooritus: aseta üks käsi kuklale. Õlg
jääb 90 kraadi juurde. Pööra ülakeha
välja ja algasendisse tagasi.
Nõuded harjutusele: pööra ülakeha
sujuvalt vältides vaagna kaasaliikumist
pöördel. Ära lase selga nõgusaks. Hoia
pööret sooritav käsi kehaga ühel tasapinnal.
Korduste arv: 6 – 12 x mõlemale kehapoolele.
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Harjutus nr 3
Eesmärk:
kehatüve
stabiilsuse
parandamine,
suurem
toime
kõhu
põikilihastele. Kõrvaltoime tuharalihased,
eesmine ja tagumine reielihas.
Algasend: selili, jalad tõstetud puusadest ja
põlvedest 90 kraadise nurga alla. Käed
kuklal ja alaselg hoitud vastu alust.
Sooritus: tõsta rindkere esimene kolmandik
aluselt, s.t abaluud on aluselt tõstetud.
Kõverdades põlve viia kehapöördega
vastaskäe küünarnukk vastu põlve.
Samaaegselt sirutada teine jalg põlvest.
Korda teise käe küünarnuki ja põlvega vahepeal põrandale laskumata.
Nõuded harjutusele: väldi alaselja nõgusust. Käed jäävad ühele tasapinnale kehaga, ära
pööra küünarnukke liiga sisse.
Korduste arv : 10 -12 x mõlemale kehapoolele

Harjutus nr 4
Eesmärk: kehatüve stabiilsuse, õlavöötme
stabiilsuse,
tuharalihaste
jõudluse,
liigutuskontrolli parandamine.
Algasend: küünarvarstoeng küljel, teine
käsi puusal. Keharaskus on võrdselt
jaotatud küünarvarrele ja ülevalpool
asetseva jala siseküljele. Õlavars paikneb
kehaga ühel joonel.
Sooritus: kõverda allpool asetsev jalg
puusast, põlvest ja hüppeliigesest 90
kraadi. Hoia asendit 6 – 10 sekundit.
Sirutada jalg ja korrata tegevust uuesti.
Nõuded harjutusele: keha on kogu
harjutuse vältel ühel joonel. Väldi
harjutust sooritava jala pöördumist puusast sisse või välja. Hoia tasakaalu jaotust
tugipunktide vahel, väldi koormuse kandumist ainult küünarnukile ja vaagna pöördumist.
Korduste arv: 6 – 12 x mõlemale kehapoolele. Püsi asendis 6 – 10 sekundit.
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Harjutus nr 5
Eesmärk:
kehatüve
stabiilsuse,
õlavöötme
stabiilsuse, tuharalihaste jõudluse, liigutuskontrolli
parandamine.
Algasend: küünarvarstoeng ees,
võrdselt jaotatud kätele ja jalgadele.

keharaskus

Sooritus: hoides kehatüve sirgelt tõusta
küünarvarstoengust toengusse kätel ja liikuda
tagasi algasendisse.
Nõuded harjutusele: hoia kehatüve külgedele
kaldumast ning pöördumast nii tõusul kui
laskumisel toengusse. Väldi painutust puusades.
Korduste arv: 6 – 12 x

Harjutus nr 6
Eesmärk:
kehatüve
stabiilsuse,
õlavöötme
stabiilsuse, tuharalihaste jõudluse, liigutuskontrolli
parandamine.
Algasend: küünarvarstoeng küljel, teine käsi
puusal. Keharaskus on võrdselt jaotatud
küünarvarrele ja ülevalpool asetseva jala
siseküljele. Õlavars paikneb kehaga ühel joonel.
Sooritus: pööra ülakeha tugikäe suunas ja vii käsi
tugikäe küünarnukist mööda ja liigu algasendisse
tagasi sirutades käe.
Nõuded harjutusele: hoia alakeha ühel joonel.
Väldi vaagna pöördumist ja painutust puusadest
soorituse vältel. Väldi õlavöötmest läbivajumist.
Korduste arv: 6 – 12 x. Püsi asendis 4 -6 sekundit.
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Harjutus nr 7

Eesmärk: kehatüve stabiilsuse, hüppeliigese stabiilsuse, reielihaste lihastasakaalu
parandamine.
Algasend: seis, käed all. Võib kasutada ka raskuseid.
Sooritus: väljaaste kükk ette. Kükil säilitab hüppeliiges keskasendi. Põlved asetsevad otse,
kehatüvi sirutatult. Kandes keharaskust ette tuuakse teine jalg juurde ja sama süsteemi
korrates liigutakse edasi. Teine võimalus on kanda keharaskus uuesti taha ja liikuda
algasendisse tagasi.
Nõuded harjutusele: hoia mõlemad hüppeliigesed keskasendis, väldi nende vajumist sisse
või välja. Hoia vaagen ühel joonel vältides selle liikumist alla või ülesse vastavalt sammu
sooritava jala suhtes. Hoia kehatüvi sirge. Põlv asetseb pöia kohal – väldi selle pööramist
sisse või välja.
Vajadusel võib kasutada lisaraskusena hantleid
Korduste arv: 8 - 15x. Püsi asendis 2 sekundit
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Harjutus nr 8

Eesmärk: kannakõõluste elastsuse, hüppeliigeste stabiilsuse, reielihaste lihastasakaalu,
kehatüve stabiilsuse parandamine.
Algasend: harkseis, pöiad suunatud otse. Käed kas ette sirutatult õlgade kõrgusel või risti
rinnal. Võib kasutada ka rinnal hoitavat raskust.
Sooritus: lasku kükki kuni 90 kraadi põlvede ja puusade painutuseni. Põlved on suunatud
pöidade kohale, kehatüvi sirutatud. Tõus algasendisse.
Nõuded harjutusele: väldi selja nõgususe süvenemist kükki laskumisel. Ära lase
keharaskusel liikuda liiga palju ette. Säilita põlvede asend hüppeliigeste kohal. Väldi
hüppeliigeste vajet sisse või välja.
Korduste arv: 10 – 15 x. Püsi asendis 2 sekundit.
Harjutus nr 9.
Eesmärk: kehatüve stabiilsuse
parandamine
kõhupõikilihaste
aktiveerimine.
Algasend: selili, käed sirutatud
kõrvale,
jalad puusadest
ja
põlvedest ja hüppeliigestest 90
kraadi kõverdatult.
Sooritus: surudes alaselga vastu
alust vii jalad kord ühele ja siis
teisele küljele.
Nõuded harjutusele: säilita jalgades täisnurkne asend. Hoia alaselg kontaktis alusega kogu
harjutuse vältel. Väldi ülakeha kaasaliikumist harjutuse sooritusel.
Korduste arv : 8 – 10 x. Püsi asendis 4 sekundit.
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Harjutus nr 10

Eesmärk: liigutus- ja kehakontrolli parandamine. Tasakaalu parandamine.
Algasend: asetada maha 3 markerit – ette ja mõlemale küljele nii, et moodustuks
kolmnurk. Seis ühel jalal.
Harjutuse sooritus: seistes markerite ees ühel jalal veerandkükke sooritades puudutada
vahelduvalt markereid tugijala poolse käega. Korrata teise jala ja käega.
Nõuded harjutusele: veerandkükke sooritades on põlv hüppeliigese kohal. Hoia vaagen
suhteliselt paigal ja soorita liigutust vaid ülakehast. Väldi tasakaalu kaotust.
Korduste arv : 8 – 10 x mõlemale jalale

Harjutus nr 11
Eesmärk:
kehatüve
stabiilsuse
parandamine, kõhulihaste, tuharalihaste,
eesmise
ja
tagumise
reielihase
aktivatsioon, liigutuskoordinatsioon.
Algasend: selili, käed, puusad ja põlved
ja hüppeliigesed 90 kraadise nurga all.
Sooritus: hoides alaselga kontaktis
alusega vii vahelduvalt üks käsi ülesse
ja selle käe vastasjalg siruta. Soorita
seda tegevust vahelduvalt mõlema käe
ja jalaga.
Nõuded harjutusele: ära kaota alaselja kontakti alusega kogu harjutuse soorituse vältel.
Sirutades jalga jälgi, et see ei kalduks keha teljest välja ega sisse.
Korduste arv : 8 – 10 x mõlemale kehapoolele.
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Harjutus nr 12
Eesmärk:
kehatüve
stabiilsuse,
liigutuskontrolli, kõhulihaste, tuharalihaste aktivatsiooni parndamine.
Algasend: neljakäpuli, õlgades, puusades
ja põlvedes 90 kraadi. Keharaskus on
võrdselt jaotatud kätele ja jalgadele.
Sooritus: siruta vastaskäsi ja -jalg
paralleelselt kehaga. Vaade on suunatud
ette alla.
Nõuded harjutusele: väldi selja nõgususe
tekkimist sirutusel. Väldi õlgadest läbivajet. Väldi jala sirutusel selle kaldumist keskteljest
välja või sisse. Väldi vaagna või õlavöötme pöördumist jala ja käe sirutamisel.
Korduste arv : 8 – 10 x mõlemale kehapoolele. Püsi asendis 6 sekundit.

Harjutus nr 13
Eesmärk: tagumise lihastrakti venitus.
Vahend: kummilint.
Algasend: selili, kummilint asetatud
pöia ümber.
Sooritus: tõsta kummilindi abiga sirge
jalg nii kõrgele kui suudad hoida
põlve sirgena pöid painutatult enda
poole.
Nõuded harjutusele: väldi vaagna
pöördumist sirge jala tõstmisel.
Korduste arv : 6 – 8 x . Püsi asendis 6 – 10 sekundit.
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Harjutus nr 14

Eesmärk: keha tasakaalu kontroll. Õlavöötme piirkonna venitus – suur ja väike rinnalihas.
Vahend: pikk rull.
Algasend: selili rullil, kogu selg kontaktis rulliga, toetus taldadele, käed all.
Sooritus: säilitades keha tasakaalu rullil vii käed kõrvale 90 kraadi kõverdatult õlgadest ja
küünarnukkidest. Lähenda abaluud rullile ja tunneta venitust rinnalihases. Vii käed
õlgadest diagonaalselt ülesse ja tunneta venitust väikesel rinnalihasel.
Nõuded harjutusele: väldi nimmenõgususe tekkimist.
Korduste arv : 8 x. Püsi asendis 6 – 10 sekundit

Harjutus nr 15

Eesmärk:
kogu
tagumise
lihastrakti
ja
õlavöötme
lihaskonna venitus.
Algasend: neljakäpuli asendis.
Sooritus: tõusta upptoengusse,
surudes kannad maha ja keha
alla jalgade suunas.
Korduste arv : 6 – 8 x. Püsi asendis 6 – 10 sekundit
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Lihasmobilisatsiooni harjutused – lihaste rullimine
Harjutus nr 16
Külgmise nimmeniude trakti rullimine

Hoida kehatüve sirgena. Vältida puusa painutust rullimise ajal.

Harjutus nr 17
Eesmise reielihase rullimine

Hoida kõhulihased pinges ja vältida liigset selja nimmeosa nõgususe suurenemist.
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Harjutus nr 18
Rindkere piirkonna rullimine

Käed kuklal ühel teljel kehaga, hoida selg sirge, vältides nimmenõgususe suurenemist
(hoida kõhulihased pinges).

Harjutus nr 19
Tuharalihase rullimine
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Harjutus nr 20
Säärelihaste rullimine

Iga kehapiirkonnaga tegele mitte alla 30 sekundi.
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