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MOTOTEHNIKA ÕPPEKAVA 

 

SISSEJUHATUS 

 

Mototehnika õpe on mõeldud õpilasele, kes huvituvad tehnilisest mõtlemisest ja praktilisest 

sõidutundidest. Huviringi on oodatud noored, kellel on huvi tegeleda teaduspõhise 

tehnoloogia  õppega ja kõige sellega, mis puudutab motokrossi ja sellega seonduva tehnikaga. 

Huviringi teoreetilises osas antakse teadmised mootorrataste ehitusest ja tööpõhimõtetest, 

nende parandamisest ja hooldusest, noore füüsilise vormi ettevalmistamisega motokrossiga 

tegelemiseks,  mototehnikaga seotud looduse- ja füüsika seadustest mis on seotud 

treeningradade ehitusega ning mootorrattaga püsti püsimisega. 

Mototehnika huviringi õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel 

treeningtööl kahes astmes: algettevalmistuse aste ja õppetreeningaste, kus õppe- ja kasvatustöö 

on vastavalt huviala õppekavale jaotatud neljale aastale ning noored on jagatud 

õpperühmadesse - algajad ja edasijõudnud. Noored viiakse üle järgmisele õppeastmele, kui nad 

on läbinud huviala õppekavaga kehtestatud teadmised ja oskused. Praktilises 

õppetöös  arendatakse noorte mitmekülgseid tehnikaalaseid teadmisi, füüsilist vormi, tervislike 

eluviise ja sportlike harjumuste kujunemist. 

Õppetöö läbiviimisel arvestatakse õpilase vanuse, huvide, võimete ja koostööoskustega 

kasutades enamjaolt meeskonna ja individuaalõpet, mis on tihedalt seotud praktiliste 

tegevustega. Õppetöös lähtutakse üldistest põhimõtetest: võrdsest kohtlemisest, olenemata 

eelteadmistest, oskustest ja soost. 

Õppetöö soodustab põhikooli õppekavas märgitud üldpädevuste omandamist, sh kultuuri- ja 

väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, 

loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus ning ettevõtlikkuspädevus. 

Huviringi eesmärgiks on õpilasi suunata elustiili valikule, tervislikele eluviisidele ja 

võistlusspordi. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus huviringis osalemise ja teemavaldkondade 

läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilane saab tõendi teemavaldkondade läbimise ja 

omandamise kohta. 

 

ÜLDOSA 

Õppekava kuulub tehnikavaldkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tuleviku vajadustest lähtuvalt. 

 

Sihtrühm: I-III kooliaste  

Õppeaja kestvus 4 õppeaastat 
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Maht tundides 840 ak, õppeaastas 210 ak  

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu 

tingimused 

- eesti ja teise kodukeelega  õpilased; 

- õpimotivatsioon ja soov tegeleda mototehnikaga; 

- huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks 

vajalikud 

tingimused 

- algtase: kellel puuduvad vanemate- või põhikoolipoolsed 

vastuväited treeningute alustamiseks; 

- edasijõudnud: omandanud algettevalmistus õppe teadmised ja 

oskused; 

- omama mootorrattaga sõitmiseks kindlustust õppeperioodi vältel 

(kindlustuse korraldab huvikool). 

Õppevormid ja 

meetodid 

Mototehnika õppe-treeningtöö põhivormid on praktilised treeningtunnid 

ja osavõtt võistlustest. Teoreetilises ettevalmistuses kasutatakse garaaži 

tunde, teooriatunnid, individuaal vestlused, videosalvestusi, üldfüüsilist 

treeninguid jm. Täiendavateks vormideks on õppurite iseseisvad 

treeningud ,võistluste vaatlused ja analüüsid vms. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 

1.1 pakkuda võimetekohast huvialaga tegelemise võimalust koos sellega kaasneva tunnustuse 

ja eduelamusega (nt kohalikud võistlused, omandatud oskuste võrdlus teiste riikide 

võistlejate oskustega); 

1.2 motiveerida noori sihikindlaks teadmiste ja oskuste omandamiseks mototehnika 

valdkonnas ja kujundada tervisliku  ning säästlikku ellusuhtumist; 

1.3 populariseerida motospordi erinevaid valdkondi; 

1.4 suurendada noorte teadus- ja tehnoloogiahuvi, arendades sotsiaalseid ja 

kommunikatsioonioskuseid, loomingulist ja kriitilist mõtlemist ning teisi 21. sajandil 

vajalikke oskusi; 

1.5 toetada Eesti kultuuri- ja spordi traditsioone, tehnoloogilist arengut ja keskkonna 

jätkusuutlikkus ning paikkondlike traditsioonide arengut, milles noor tunneb end 

kogukonna ja ühiskonna jaoks olulisena.  

Püstitatud ülesanded: 

1.6 ainealased teadmised koos oskustega - füüsika, tehnika ja inseneri baasteadmised - 

praktiliste tegevuste (krossirataste parandustööd, ohutu sõitmine, erinevate töövahendite 

kasutamine) sidumine baasteadmistega; 

1.7 õpioskuse arendamine läbi tehnoloogia - krossirataste tehniliste omaduste ja ehituse 

omandamine - praktilised sõidutunnid,  parandustööd, ohutus ja tervis mis põhinevad läbi 

omandatud teadmiste; 

1.8 õppimine ja paindlikkus (innovaatika) - kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise, 

loovuse, suhtlemise ja koostöö arendamine läbi individuaal- ja meeskonna praktiliseõppe. 

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

Eesmärk anda noorte mitmekülgseid tehnikaalaseid teadmisi motokrossis, arendada füüsilist 

vormi, tervislike eluviise ja sportlike harjumuste kujunemist.  

Oodatavad õpitulemused: 

2.1 omandab algteadmised mototehnikast;  
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2.2 teab mootorratta tööpõhimõtet, oskab seda hooldada ja  teha lihtsamaid parandustöid; 

2.3 valdab mootorratta sõidutehnikaid ja juhib mootorratast ohutult;  

2.4 omandab läbi üldfüüsilise ja spetsiaalse algtreeningu motokrossis vajamineva füüsilise 

vormi; 

2.5 kasutab treeningutel ja võistluste ohutustehnikaalaseid teadmisi; 

2.6 teab erinevate motospordi alade võistlusmääruseid ja reegleid ning järgib ausa mängu 

põhimõtteid; 

2.7 kasutab treeningul ja võistlustel keskkonda säästvaid võtteid ja vahendeid; 

2.9 tegutseb meeskonna liikmena motokrossi treeningutel/võistlustel kui ka väljaspool 

motokrossi. 
 

3.  Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppe korralduses lähtutakse õppekava üldeesmärkidest ja ülesannetest, üldpädevustest, 

taotletavatest õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega. Algastme noortele toimub teooria õpe võrdsetelt alustel ja edasijõudnud noorele 

koostatakse individuaalne õppeplaan.  

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja 

noorte vabatahtlikkuse alusel. Õppekava maht on 840 ak tundi, mis jaotatakse nelja õppeaasta 

vahel võrdsetes osades. Õppetöö jaguneb auditoorseks e teooria ja garaaži tunnid, üldfüüsiline 

ja sõidutunnid, millede mahud määrab õpetaja: 

3.1 Algettevalmistuse ehk alustreening (nominaalkestvusega 1-2 õa): õppetöö 

põhisuunitluseks on anda algteadmised  mototehnikast, mitmekülgse kehalise 

ettevalmistuse taseme tõstmine, paljude liigutuslike oskuste ja motokrossi sõidu 

omandamine, ohutu sõit, krossiratta hooldus. 

3.2 Algspetsialiseerumise  ehk edasijõudnute treening (nominaalkestvusega 3-4 õa): õppetöö 

on kõik eelnevalt, algtasemel õpitu praktiline kasutamine ja teadmiste ning oskuste 

iseseisev praktiseerimine garaaži tundides, treeningsaalis ning motokrossirajal. 

Õppekorralduse sujumiseks suheldakse tihedalt lastevanemate, et planeeritud treeningud/ 

sõidud/võistlustel osalemine jm oleksid lapsevanematele eelnevalt teada ja noortele ajaliselt 

sobiv ja ohutu. Õppegrupi suurus on 8-10 õpilast. 

Lisaks on õppetöö üheks osaks osalemine hariduskeskuse ühistegevustes (nt tähtpäevad, 

väljasõidud, laagrid jms).  

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga 

4.1 Seosed põhikooli riiklikus õppekavas taotletud üldpädevuste ja läbivate teemadega. 

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada noore eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

• Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus – mototehnikas 

rakendatavad konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja 

mõõtmisoskust ja oskust kasutada loogikat. Pakutakse mõtlemist arendavaid 

tegevusi, leitakse sobivad lahendused, põhjendatakse valikuid ja katsetatakse 

tulemusi  (nt mootorratta parandustööd, raja läbimine).  

• Kultuuri- ja väärtuspädevus - ühised arutelud, võistlustel osalemine ning ülesanded ja 

nende tulemuse analüüsimine aitavad noortel kujundada ja põhjendada oma 
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arvamusi, tunda töö- ja võistlus rõõmu. Käsitletavate teemade ja praktiliste tegevuste 

kaudu õpetatakse väärtustama jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi. 

• Õpipädevus – individuaalse/grupitöö korraldus alates mototehnika algteadmiste 

omandamisest kuni iseseisvalt motokrossiga tegelemiseni, mis arendab  suutlikkust 

märgata ning lahendada probleeme, hinnata ja arendada oma võimeid ning juhtida 

õppimist. 

• Suhtluspädevus – ühiste ülesannete ja treeningute kaudu õpitakse ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendama, teistega arvestama ja teisi aitama. 

• Sotsiaalne pädevus – ühised treeningud suunavad noori koostööd tegema, arendades 

tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel. Noori juhitakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja 

ülesannete lahendamisele. 

4.2 Õppeainete lõiming – lõimib teadmisi, mis on omandatud teistes õppeainetes: 

• Loodusained – treeningutel erinevate looduslike pinnavormidega - on tarvis tutvuda 

nende omadustega. Õppetöös puutuvad noored otseselt kokku mitme füüsika- ja 

loodusseadustega (nt rajaehitusel, krossiratta parandusel). 

• Matemaatika – noored kasutavad loogilist mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. 

Kiirendus- ja pidurdusmaa, hüppekaugusete arvutamine ja mõõtmine on motokrossi 

sõitmiseks vajalik oskus. 

• Sotsiaalained – ühiselt tegutsedes (nt võistlused, sõidutunnid) õpitakse teistega 

arvestama ja  käitumisreegleid järgima. 

• Keel ja kirjandus sh võõrkeeled – noortes kujundatakse oskust väljendada end selgelt 

ja asjakohaselt, arendades see läbi tehnoloogilist sõnavara. Tööülesannete ja 

treeningute jaoks venekeelsest meediast teabe otsimine toetab võõrkeelte 

omandamist. 

• Kehaline kasvatus – tegevused sõidurajal aitavad kinnistada terviseteadliku 

käitumist, õpetavad arvestama ergonoomika põhimõtteid ning väärtustama sportlikku 

eluviisi. 

4.3 Õppekava läbivad teemad - mototehnoloogia ainevaldkond seostub antud läbivate 

teemadega: 

• Keskkond ja jätkusuutlik areng –  krossirataste hooldusel ja parandamisel õpetatakse 

seda tegema keskkonda hoidvalt. Tähelepanu pööratakse 

keskkonnasäästlike  tarbimisharjumuste kujundamisele ja kujunemisele. 

• Teabekeskkond – oma tööd tehes ja infot kogudes õpitakse kasutama erinevaid 

teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 

võimaldab olla kursis erialaste tehnoloogiliste uuendustega ning tutvuda ja 

uurida  mototehnikaga  seotud teemasid. 

• Tehnoloogia ja innovatsioon – õppetöös kasutatakse erinevaid töövahendeid ja 

treeningkavasid. Tutvutakse arvuti ja temaatiliste mängude abil erinevate treening ja 

võistlusradadega üle maailma. 

• Tervis ja ohutus – treenitakse üldfüüsilist, et suudaks käsitleda mootorratas. 

Tutvutakse ohutusreeglitega treeningutel ning õpitakse arvestama ohutusnõudeid nii 

treeningul kui ka võistlustel. 

• Väärtused ja kõlblus – rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi, kuidas 

arvestada kaaslastega, arendada organiseerimisoskust ning lahendada konflikte. 
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• Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – õppetööst välisel ajal suunatakse noori 

omaalgatuslikult treenima, mootorratast parandama ja hooldama ning erinevaid 

võistlusi vaatamas käima. 
 

5. Hindamine ja tagasisidestamine 

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga omandatud 

õpioskuse väljundiks sõidutunnid. Õppides nii kõige paremal viisil õpitut rakendama, oma 

vigasid hindama ja parandama. Õpetaja suunab individuaalse juhendamise varal õpilast. 

Tagasisidestamise eesmärk: 

- toetada noore arengut; 

- innustada noori sihikindlalt õppima; 

- suunata nende enesehinnangu kujunemist; 

- süvendada ja tekitada elukestvat mototehnika huvi; 

- suunata ja toetada noori haridustee ja elustiili valikul. 

Tagasisidestamine toetab noore: 

- tehnoloogiapädevuse kujunemist; 

- tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab tagasisidet õpilaste individuaalse arengu kohta, 

olles lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel. 

Tagasisidestamine õppetöös: 

- nelja õa aasta jooksul osaletakse erinevatel võistlustel, noortega koos analüüsitakse 

tulemusi. Ebaõnnestumiste korral analüüsitakse võistlusi ja kavandatakse õiged meetmed 

edukaks soorituseks. Oluline on noorte julgustamine, innustamine ja motiveerimine; 

- noorte omavaheline tagasisidestamine (vastastikuste soovituste ja tunnustuse jagamine); 

- osalemine erinevatel võistlustel (tunnistused jm). 

 

IV õppeaasta jooksul aitavad, nõustavad ja vajadusel juhendavad noori oma valdkonna 

praktikud. 

Õppeaasta lõpus väljastatakse noorele tunnistus teemavaldkondade läbimise kohta (ak). 

Õppekava läbinud lapsele väljastatakse õppekava läbimise kohta tõend, kus tuuakse välja 

läbitud õppeainete maht ja läbitud õppeteemad (ak). 

 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Tehnika distsipliinidega tegelemine eeldab tehnilise baasi olemasolu. Huvikool korraldab 

valdava osa õpet motomajas, kus on selleks loodud turvaline õpikeskkond. Üldfüüsiline 

treening ja ujumine viiakse läbi väljaspool keskuse ruume (treeningsaalides, ujulas, õues, 

looduses). 

  
algajad edasijõudnud 

Töövorm Teooria, praktika Teooria, praktika, iseseisevõpe 

Klassiruum 8-10 töökohta 8-10 töökohta 

Lisa ruumid garaaž, ujula ja spordisaali 

kasutamise võimalus 

garaaž, ujula ja jõusaali kasutamise 

võimalus 

Krossirada koolil on oma treeningrada koolil on oma treeningrada 

õppevahendid kooli poolt turvavarustus, soovituslikult isiklik turvavarustus ja 
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krossirattad ja tööriistad. 

Õpilasel vajalik siklik jalgratas. 

mootorratas. Õpilasel vajalik isiklik 

jalgratas. 

Õppetehnika Videoprojektsioon, õpetaja arvuti, 

printer, kõik erinevad garaaži 

tööriistad. 

Videoprojektsioon, õpetaja arvuti, 

printer, kõik erinevad garaaži 

tööriistad. 

Kuluvahendid kütus, filtrid, õlid, rehvid, ketid, 

hammasrattad, pesu- ja 

puhastusvahendid 

kütus, filtrid, õlid, rehvid, ketid, 

hammasrattad, pesu- ja 

puhastusvahendid. 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Mototehnika õppekava on välja töötatud Pernova Hariduskeskuse poolt, kus on lähtutud 

mitmekümne aastase huviringi eduka töötamise põhjal ja rahvusvahelistel võistlustel eduka 

osalemise alusel. Antud õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste 

teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava koosneb 11 õppesisu teemast, 

mis on jaotatud 4 õppeaastale. 

Õppesisu teemad 

Teooria Mototehnika algajad ja edasijõudnud 4 õa 

1. Mototehnika ja 

motokrossi ajalugu 

ja põhialused 

mototehnika ja motokross areng, algaastad, erinevad võistlussarjad, 

krossisõidu areng Eestis motokrossi sõitjad läbi aegade. 

mootorratta rehvide maapinnaga haakumise maksimaalse jõu 

ärakasutamine, inertsimomendi muutmine, ühtse raskusjõu süsteemi 

mootorrattur-krossiratas liikumistrajektoori ühitamine horisontaalses 

ja vertikaalses tasapinnas, kiirus takistusel, ringil ja krossi distantsil 

tervikuna, mis omakorda sõltub liikumise 

otstarbekusest, takistuste kindla ja vigadeta ületamine suurel kiirusel, 

keskmine liikumiskiirus trassil (optimaalse liikumiskiiruse 

säilitamine) sõltub mootorratturi kehalisest ja psüühilisest seisundist 

ja mootorratta dünaamilistest faktoritest. 

Oodatavad õpitulemused: 

- on tutvunud mototehnika ajalooga; 

- omab algteadmisi motokrossist; 

- hindab oma võimeid ja vastutust alaga tegeledes; 

- rakendab iseseisvalt  kõiki füüsika reeglitest tulenevaid 

teadmisi mootorrattaga ohutult sõites ebatasasel pinnal ja 

erinevatel kiirustel. 

2. Hügieen, 

toitumine, puhkus 

hügieeni mõiste ja sportlase hügieeni eripära, tervislikud eluviisid, 

õige päevarežiim ja toitumine, toitumise mõjust sportlase treening ja 

võistlus tulemustele; une osatähtsus. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab hügieeni, toitumis ja puhkuse vajalikkust ning 

olulisust, motokrossiga tegelemisel; 

- omab algteadmisi tervislikust toitumisest ja vaimsest 

ettevalmistusest treenimaks ja arendamaks ennast 
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motokrossis kui spordialas; 

- hindab oma võimeid ja teab oma vastutusala tähtsust 

kaasõpilaste suhtes. 

3. Kehalise 

treeningu mõju 

organismile   

optimaalne treeningkoormus, üle treeningu olemus ja saavutusvõime 

langus, alatreeningu mõiste, erinevad protsessid sportlase organismis, 

väsimus, lihasvalu, piimhappe kuhjumine lihastes, organsüsteemide 

ajaliselt erinev taastumine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- hindab oma füüsilist seisundit nii ennem, kui ka peale 

motokrossi treeningut ja analüüsib oma treenigkoormust; 

- valib õiged treening harjutuses ja tempot, et olla 

maksimaalselt efektiivne ja tulemusrikas nii 

treeningutel/motokrossi võistlustel. 

4. Motokrossi tehnika, 

metoodika ja 

treening 

esimene õpetamise metoodika printsiip, mis lähtub krossiratta 

juhtimise järk-järgulisest õpetamisest, seisneb rõhu asetamisel 

sõidutehnika põhielementidele: kohapealt liikuma hakkamine, 

kiirendus, õige kiiruse valik kurvi ja hüpetele lähenemisel, kurvist 

väljumisel ja hüpetelt maandumisel õigeaegne maksimaalne 

kiirendamine, stardis töö siduriga ja kehaasendite muutmine vastavalt 

olukordadele rajal. Teine õpetamise metoodika printsiip eeldab 

mootorratta juhtimise kõikide põhi võtete paralleelset omandamist: 

isteviis sadulas, püsti sõitmine ja selle variandid (eesmine, tagumine, 

kesk asend), start, hoovõtt, pidurdamine, erineva raadiusega pöörded, 

kõikvõimalikud ebatasasused (lained, hüpped, tõusud, langud, jne) 

Oodatavad õpitulemused: 

- oskab iseseisvalt mootorrattal hoida õigeid asendeid ja valida 

õigeid kiiruseid, vastavalt erinevate radade raskusastmetele ja 

elementide erinevustele. 

5. Üldine ja erialane 

ettevalmistus  

õige liikumistrajektoori säilitamine, ratsionaalse sõidutehnika 

omandamine; üksiku takistuse või kogu raja läbimiseks 

maksimaalkiirusega; treeningud erineva võimsusega mootorratastel; 

ühisstardis osalemine, sõit liidripositsioonil ja viimaste seas, mis 

toovad esile peamised tahteomadused – julguse, visaduse, 

sihikindluse ja võitlusvaimu. 

Oodatavad õpitulemused: 

- teeb vahet stardis ja treeningrajal tekkivatel erinevatel 

olukordadel ja rakendab kõiki õpitud teadmisi selleks, et olla 

kiirem nii stardis kui kõigis teistes rajaelementides. 

6. Võistlused dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus, võistluste ajakava, 

võistlussõitude kestvused, masinaklassid, nende numbrimärgid ja 

vanuseklassid, tehnilised tingimused masinaklassidele, tulemuste 

arvestus, kõrvaline abi rajal, võistlejate abistamine rajal ja stardi alas, 

startimine ühel päeval, start-finiš, protestid, kohtunike lipud ja 

märguanded, maksimum lubatud õhutemperatuur talvel. 
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Oodatavad õpitulemused: 

- osaleb iseseisvalt alg- ja kesktasemel korraldatavatel 

motokrossi võistlustel (ka. ettevalmistus ja registreerimine); 

- teab ja peab kinni kõikidest vajalikkest  protseduuridest 

võistlustel osalemisel. 

- teab ja tunneb kõiki vajalike reegleid ja kohtunike lipu 

märguandeid ning oskab neid võistlusel arvestada. 

7. Varustus ja selle 

hooldamine 

mootorrattad, kaitsekiivrid, kerekaitsmed, riietus, jalatsid, kindad,, 

mootorrataste häälestus, reguleerimine, tehniline kontroll, jooksev 

hooldus, mootorrataste pesu ja treening-  ning võistlusjärgne remont. 

Oodatavad õpitulemused: 

- valib, hooldab ja kasutab õiget kaitsevarustust; 

- puhastab ja peseb iseseisvalt mootorratast, teab ja tunneb 

detaile ning kohti mida pestes peab olema eriti täpne, hoolikas 

ning tähelepanelik; 

- kasutab õigeid määrde- ja pesuaineid parima tulemuse 

saavutamiseks, mootorratta eluea pikendamisel; 

- hooldab mootorratast keskkonda hoidvalt  ja säästvalt. 

8. Sporditraumad, 

esmaabi, 

ohutustehnika 

põhilised traumad motokrossis on nihestused, löögi trauma, põlve-, 

hüppe- ja küünarliigese traumad, lihaste traumad, lihase-rebestused 

ja luumurrud; esmaabi rajal ja hädaabinumbri teadmine. 

Oodatavad õpitulemused: 

- saab aru millal on tegemist kerge ja millal raskemat sorti 

traumaga ning annab lihtsamat esmaabi; 

- teab kuidas kukkumise järgselt käituda ning millal ja kuidas 

vajadusel abi kutsuda. 

9. Üldkehaline ja 

erialane 

ettevalmistus 

maastikujooks, spordi- ja liikumismängud, jalgrattasõit, ujumine, 

jõuharjutused vahenditega, kaaslasega ja oma kehakaalu ületamisega, 

võimlemine; harjutused paigal seisval mootorrattal: käte 

kõverdamine juhtrauani, tõmbed juhtrauast, juhtraua liigutamine 

raskusega, haaramine esipidurist, tasakaalu hoidmine; ohutu 

maandumise õppimine: maha hüpped jalgadele maandumise ja 

amortiseerimisega, kukkumine ette kätele; erialane vastupidavus: 

krossiraja ajaliselt erinev läbimine, treening eri trenažööril, erinevate 

treeningu meetodite kasutamine (kordus-, intervall- ja 

võistlusmeetod). 

Oodatavad õpitulemused: 

- teab füüsilise vormi vajalikkusest motokrossi alaga tegemisel 

ja püüab seda saavutada; 

- osaleb ujumistreeningutel, venitades piirkondi, mis on 

olulised motokrossi üldfüüsilise vormi saavutamisel; 

- teab vajalike koduseid treeningharjutusi ja treenib ennast 

vajadusel iseseisvalt; 

- kasutab õigeid treeningharjutusi enne rajale minemist 

(võistlused, treening); 

- teavad ja kasutavad spetsiifilisi liigutusi treenimaks väikseid 
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sisemisi lihaseid, mida tava harjutustega ei treenita. 

10. Tehnika, taktika, 

selle rakendamine 

treeningul ja 

võistluses 

kurvis pidurdamine esipiduriga sõidutrajektoori säilitamiseks; 

tagapidurduse sujuv üleminek lohisemiselt kiirendusele; pidurdamine 

ainult esipidurit kasutades; jäärajasõidu tehnika: sõidutehnika 

täiustamine ja selle kinnistamine: sõiduasend, start ja stardikiirendus, 

pidurdamine,  pöörded, ebatasasuste ületamine, kaasvõistlejatest 

möödumine rajal,  ratsionaalse sõidutehnika kasutamine kogu 

võistluse vältel; taktika: õige stardikiirenduse valik, sõit 

liidripositsioonil, sõit peagrupis, möödasõit rajal, õigeaegne 

finiškiirendus; jäärajasõidu taktika: rajaprofiilile ja ilmastikuoludele 

vastava võistlustaktika valik 

Oodatavad õpitulemused: 

- valib õigeid asendeid, trajektoore ja taktikat, nii treeningutel 

kui ka võistlustel, möödumaks eessõitjast ja olla rajal kiirem. 

11. Treening- ja 

võistlusrada 

raja hooldus, sellest tulenev ohutus. turvaalad ja rajapiirded. 

rajaelementide turvalisus (hüpete ära tõuked ja maandumisalad). 

rajatähistus 

Oodatavad õpitulemused: 

- hindab raja seisukorda ja teab sellest tulenevat ohutust; 

- teab piisavalt erinevate rajaelementide ohutusest ja järgib neid 

treeningutel; 

- saab kogemuse kooli treeningraja iga hooaja alguse 

hooldustöödest. 

Õppekava väljund - saab ettevalmistuse liitumaks motokrossi klubiga; 

- saab võistlustel osalemise kogemuse; 

- oskab käsitleda ja hooldada mootorratast. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek noortega tegeleda ja oskus äratada huvi 

lennum0delismi vastu: 

1. I-II õppeaasta – motospordiga tegelev õpetaja, kes omab võistlus kogemust, 

lennutamise kogemus, oskab parandada ja hooldada varustust.  

2. III-IV õppeaasta – õpetaja, kes on aastaid tegelenud motospordiaga, osalenud edukalt 

võistlustel nii Eestis kui ka välismaal ja tunneb võistluste eripärasid ja võistlusreegleid. 

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonna tööalane täiendkoolitus, et märgata 

õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja loodusainete pädevusi.  

 

 


