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Spordiseltsi Sparta treenerid tahavad sügisel avatava kergejõustikurühma lapsi 
sageli viia treenima õue, maa ja taeva vahele, tuule ja päikese kätte. 

 

k e r g e J õ u s t i k u k o o l i

I
ga värskes õhus veedetud minut on tubasest tege-
vusest üleliia haaratud kasvavale põlvkonnale kalli 
väärtusega.

„Üks meie kergejõustikukooli eesmärke on pakkuda 
lastele nii palju kui võimalik õuesporti, liikumist värskes 
õhus, tuulest ja vihmast hoolimata,” rääkis treener Marius 
Unt, kes on Sparta kergejõustikukooli üks õpetaja. 

Augusti lõpul kutsusid Sparta töötajad nii oma lapsed kui ka 
nende sõbrad Hiiu staadionile proovitreeningule, kus nende 
hasartset ja lustlikku tegutsemist püüdis pildile fotograaf Mati 
Hiis. Poisid ja tüdrukud harjutasid mängulises pingevabas 
õhkkonnas jooksurajal madalstarti, tegid muruväljakul teate-
jooksu, pladistasid loikudes ja nautisid suvevihma.

„Liikumisharjumusi hakatakse kujundama juba maast mada-
last,” lausus Unt. „Kutsume Sparta kergejõustikukooli treenin-
gutele eeskätt algklasside lapsi, kelle treenimisel kasutame 
peamiselt lihtsaid ja emotsionaalseid liikumismänge, mis 
arendavad koordinatsiooni ja tähelepanu. Oluline, et trennis 
oleks lõbus ja lapsed saaksid oma pulbitseva energia ohutult 
välja elada. Esimesed treeninguaastad kuluvad üldetteval-
mistusele. Palju on pallimäne, mida praegused lapsed enam 
iseseisvalt võib-olla ei oskagi mängida. Matkame ja korral-
dame koolivaheajal suusalaagreid.”

Treener MarIus unT: 

„Kevad, suvi ja sügis mööduvad 
kergejõustikukooli lastel kindlasti 

väljas liikudes.”
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Peale Marius Undi hakkavad Sparta kerge-
jõustikukooli lapsi juhendama 400 m tõkke-

jooksus Eesti paremikku kuulunud Hege 
Mardiste ja Reigo Jörsi. Kergejõus-
tikukool võtab enda hõlma alla 

ka Saku jooksugrupi lastele, mida  
juhendab Maile Mangusson.

arendatakse ka lapse isikuomadusi

Järk-järgult alustatakse Sparta kergejõustikukoolis ka 
kergejõustikualade õppimist. Unt märkis, et sellega ei saa 
kiirustada.
„Kergejõustikualasid tuleb õppida vastavalt laste keha-

lisele arengule ja võimekusele,” rääkis Unt. „Mõni on 
suuteline juba väga noorelt näiteks tõkkeid jooksma. Heade 
eeldustega lastele me tegevuses kätt ette ei pane. Samas 
pöörame oluliselt tähelepanu isikuomaduste arendamisele 
nagu kohusetunne, vastutustunne, sõprussidemete loomine. 
Soovime, et treeningud arendaksid nii laste keha kui ka 
vaimu mitmekülgselt ja parimal moel.”

Edasiminekule paneb aluse järjepidev ja hoolas harjuta-
mine ning rõõmsameelne suhtumine tegevusse. 29 aastat 
treeneriametit pidanud Unt on veendunud, et kehaline 
aktiivsus teeb lapse tuju heaks.

„Hakkame lastega korrapäraselt harjutama. Eks treenin-
gutel selguvad nende soodumused ja eeldused mingi konk-
reetse alaga süvendatud tegelemiseks,” lausus Unt.

Sparta läheduses Järve parkmetsas on vaheldusrikas 
maastik ja head liikumisrajad. Seal kergejõustiku-
kooli lapsed peamiselt harjutavadki.
„Kevad, suvi ja sügis mööduvad kergejõustiku-

kooli lastel kindlasti väljas liikudes,” sõnas Unt. 
„Spartal on ka suurepärased treeningupaigad 
saalides, kus lapsed saavad proovida mitmeid 
spordialasid. Vanemad poisid ja tüdrukud, kes 
õpivad juba kergejõustikualasid, treenivad 
külmal ja pimedal perioodil ka kerge-
jõustikuhallis.”

Spartal on Otepää lähedal 
Margusel oma treeningubaas, kus 
lastel on tore mitu päeva järjest tegut-
seda ja järgmiseks õppeperioodiks energiat 
koguda.

Unt julgustas emasid ja isasid tooma oma 
lapsi septembrist alates kergejõustikukooli.

„Kui laps 18. eluaastani ehk kasvueas 
korrapäraselt liigub ja mitmekesise spor-
timisega keha tugevdab, siis on tal hiljem 
täiskasvanuna palju lihtsam head tervist 
hoida,” rääkis ta. 

l a s t e s p o r t

tüdrukud ja poisid  
pladistasid loikudes ja 

nautisid suvevihma.
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