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Mis on Ultimate? 

Ultimate on lendava taldriku ehk kettaga mängitav meeskonnamäng, kus 

mängijad on jagatud kahte võistkonda. Ketast võib liigutada ainult 

viskamise teel (söötmine). Kettaga ei tohi joosta, liikumisi võib teha ainult 

ümber oma  tugijala (tugijalg peab jääma maha). Eesmärk on jõuda 

väljaku teise otsa, kus asub punktiala söötes ketast 

võistkonnakaaslastega.  

Ultimate on meeskonnamäng, mida ei ole võimalik üksinda mängides 

võita, visete sooritamiseks on vaja alati vähemalt 2 mängijat. 

 

Miks Ultimate koolis? 

● Ultimates ei ole kohtunike. 

● Tähtsaim on ausa mängu põhimõte – Spirit Of the Game!  Kõiki 

kaasmängijad tuleb austada ja igasugune ebasportlik käitumine 

on keelatud. 

● Ultimates ei ole karistusi, sest eeldatakse, et keegi ei riku reegleid 

meelega ega vigasta teisi mängijaid. Kogemata tekkinud kontakti 

või muude reeglirikkumiste korral läheb mäng tagasi situatsiooni 

mis eelnes veale/reegli rikkumisele ja mäng jätkub, nagu poleks 

viga toimunud. Selle põhimõte on õpetada ausust ja teineteisega 

arvestamist. 

● Ultimate ei vaja midagi muud peale lendava taldriku (ketta), 

seega on see koolis mängimiseks väga lihtne ja soodne mäng.  

● Ultimate on kaasaegne vaba aja veetmise ja sporditegemise viis. 

Koolis tuleks õpetada seda tulevikule mõeldes.  
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Põhikooli 5-6 klassi õpilastele on siin kirjeldatud kuus 45 minuti pikkust 

tundi. Selle ajaga peaks suutma õpetada ja ära õppida Ultimate 

mängimiseks vajavad põhitõed. 

Põhikooli 7-9 klassi õpilastele on siin kirjeldatud kolm topelttundi 

(2x45min). Need tunnid võib teha ka eraldi, jagada need kuueks 45 

minutiliseks tunniks. Põhimõte on õpetada Ultimate põhitõed ja läbi 

mängida erinevaid mängusituatsioone. Kui õpilased pole varem Ultimatet 

mänginud, siis tasub võtta 5-6 klassi tundidest mõningad osad üle, et 

oleks lihtsam alustada. 

Õpetaja valib ise tunnis tehtavad harjutused ja proovib need sobitada 

vastavalt õpilaste arvule ja treeningpaigale. 

Ultimatega sobivad väga hästi paljude pallimängude söötmisharjutused. 

Tuttavate harjutuste kasutamine hõlbustab harjutuste läbiviimist. Eriti 

head on sellised harjutused, kus mängija peab jooksma kettale vastu – 

Ultimates visatakse väga harva ketast seisvale mängijale. 
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Ultimate 10 peamist reeglit 

1. Väljak – Ristküüliku 

kujulise mänguala 

mõlemas otsas on 

punktialad. Ametliku 

mänguala pikkus on 64m 

ja laius on 37m. Punktiala 

pikkus on 18m. Koolis 

Ultimatet mängides võib 

kasutada väiksemat 

väljakut. Vastavalt 

inimeste arvule ja 

õpilaste vanusele.  

2. Mängu algus – Iga punkti 

alguses seisavad 

võistkonnad puntkialas 

joone taga. Kaitsev võistkond viskab ketta ründavale võistkonnale – 

lahtivise on PULL.  

3. Punkt – Punkt saadakse, siis kui ründav võistkond on suutnud sööta ketta 

oma mängijale, kes on vastase punktialas. Mäng jätkub pooltevahetusega 

ja lahtiviskega. Lahtiviske teeb punkti saanud võistkond. 

4. Ketta liikumine – Ketast võib liigutada ainult viskamise teel. Kettaga ei 

tohi joosta, võib ainult ümber tugijala teha liikumisi, tugijalg koguaeg 

maas. Kettaga mängijal on aega 10 sekundit (sisetingimustes mängides 8 

sekundit), et sooritada vise. Kettaga mängijat võib kaitsta (peale võtta) 

vaid üks mängija(markeerija), kes alustab 10s lugemist, öeldes sinna ette 

sõna alati ”Stalling”. Sekundeid tuleb lugeda rahulikult ja piisavalt kõvasti, 

et kettaga mängija kuuleks. 

5. Ketta kaotus – Kui sööt/vise ei jõua oma kaaslase kätte (st ketas kukub 

maha, võetakse vahelt, lüüakse maha, läheb piiridest välja või 10s saab 

täis), siis antakse ketas vastasvõistkonnale täpselt selles kohas ja nemad 

alustavad rünnakuga.  
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6. Vahetused – Vahetusi võib teha piiramatult, aga ainult peale 

punkti või kui on vigastus. Vigastuse korral võib teha 

vahetuse ka vastasvõistkond. Selleks hetkeks peatatakse 

mäng ja mäng jätkub peale vahetusi samast kohast. 

7. Kontakt – Füüsiline kontakt: tõukamine, käest kinni hoidmine 

ja ketta käest ära tõmbamine on keelatud. Markeerija peab 

jätma enda ja ründaja vahele vähemalt ketta jagu ruumi. 

8. Vead – Kontakti või teise mängija takistamise ajal hüüab 

mängija ”Viga” (Foul). Kui viga tekitab ketta maha kukkumise 

vms, antakse ketas tagasi ründajale. Juhul kui vea tekija 

vaidlustab (contest) vea, siis läheb ketas tagasi eelmisele 

viskajale ja mäng jätkub sealt. Katkenud mäng algab alati 

markeerija puudutusega kettale või sõnadega ”Disc in”. 

9. Mängijad kohtunikena – Mängijad on ise kohtunikud ja 

hüüavad välja vead. Mängijad arutavad omavahel ise 

olukorrad läbi. Kooli-ultimates on õpetaja abiks nõuandjana. 

10. Spirit of the Game – Ultimate põhineb ausal mängul ja 

mängijate vahelisel austusel. Mängusituatsioon ei tohi kunagi 

rikkuda mängu, reegleid ja vigastada mängijaid.  
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Harjutused 

  

Harjutuste tegemine ja nende kavandamine sõltub olemasoleva 

ala/ruumi suurusest, mängijate arvust ja alati ketaste arvust. Alati 

proovitakse tagada maksimaalne osavõtt ja minimeerida ootamine ja 

seismine. Kõrval on mitmeid harjutusi, mida võib kasutada esimesteks 

harjutusteks. Samaaegselt võib teha ka erinevaid harjutusi ja neid 

kombineerida. 

 

 

 

 

 

  

Jooks 

Vise 

Mängijad 

Jooks 

Vise 

Mängijad 
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Paarid: lihtsaim tehnikaharjutus 

● visatakse paigal olles või liikudes 

● lisategevus (nt 4 sammu tagasi ja siis kettale vastu jooksmine 

 

Kolmekesi: võimaldab erinevaid harjutusviise 

● visatakse kolmnurgas paigal seistes või liikudes 

● järjekorras paigal olles või liikudes 

● 2 mängijat 1 mängija vastu 

 

Neljakesi: võimaldab enamiku harjutuste läbitegemise 

● visatakse neli- või 

kolmnurgas seistes või 

liikudes 

 

 

 

● järjekorras olles 

 

 

 

 

 

 

● 3vs1 või 2vs2 

mänguharjutus 
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Väiksemad rühmad: võimaldab erinevaid mängusituatsiooni läbi teha 

● viie ja enama mängijaga erinevad viskeharjutused 

● mängudes tüüpiline arv mängijaid 

● väikemängude erinevad võimalused nt 3 vs 2 ( 3 ründajat ja 2 

kaitsjat, kettaga mängija jäetakse alati vabaks ja proovitakse 

takistada kettata mängijatele visata). 
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Tehnika 

 

Tagantkäevise – Backhand 

 

Tagantkäevise on kõige tavalisem vise. See on kõige kergemini õpitav ja 

selle viskega saab ketta lendama kõige kaugemale 

 

Ketta käes hoidmine 

Tagantkäe viskel hoitakse ketast käes nagu pildil kujutatud. Pöial on ketta 

peal ja muud sõrmed hoiavad kinni ketta alumisest äärest. Esimest sõrme 

võib soovi korral hoida ka äärel. Ketta all olevad sõrmed võib suruda 

kokku, et sõrmeotsad puudutavad ketta äärt või hoida lahtiselt. Proovi 

erinevaid võtteid ja vali endale sobivaim. 
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Vise

 
Tagantkäe viske ajal seistakse viskekäe külg viskesuunas. Vise algab kõhu 

eest. Käsi viiakse tahapoole samal ajal, kui keha pöörab. Ranne on ümber 

ketta välisääre. Viskaja võib vajadusel astuda sammu ettepoole viskekäe 

poolse jalaga, samal ajal viies keharaskuse viskekäe poolsele jalale. 

Viskekäsi liigub ettepoole ja terava randmeliigutusega antakse kettale 

vajalik pöörlemine (spin).  Käe liikumine on sirge ja ketta asend peab 

olema koguaeg sama nurga all. Ketta lahtilaskmise järel liigub käsi edasi 

(followthrough).  

 

Kui vise ei suju 

 

● Ketta pöörlemist (spinni) on vähe, proovi teha kiirem 

randmeliigutus või võta kinni rohkem ketta välimisest äärest, et 

saaksid rohkem pöörlemist anda lahtilaskmisel. 

● ketas lendab kaldega, proovi ketta lahtilaskmisel hoida ketast 

maaga tasapinnas, jälgi lahtilastes ketast 

● vise jääb lühikeseks, kasuta keharaskuse viimist ettepoole või 

alusta viset tagantpoolt. 
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Eestkäevise – Forehand 

Eestkäevise on tagantkäe viskest tehniliselt keerukam, kuid väga kasulik 

ja vajalik vise. Seda viset sooritatakse teiseltpoolt kui tagantkäe viset. 

 

Ketta käes hoidmine 

Eestkäeviske ajal on pöial ketta peal, keskmine ja järgmine sõrm ketta 

siseääre 

vastas ja 

teised sõrmed 

vastu ketta 

välimist äärt. 

 

 

Vise 

Eestkäe viske ajal on keha viskesuunas. Vise sooritatakse keha küljepeal, 

küünarnukist algava liikumisega. Küünarvars hoitakse maaga paralleelselt. 

Tahapoole painutad ranne ja sõrmed annavad ketta lahtilaskmisel 

pöörlemise (spinni). Ketas peab käest ära lendama sirgelt. 

Saatmisliigutusega jääb ranne üles (peopesa ülespoole) ja sõrmed 

suunatud viskekohale. 
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Kui vise ei suju 

● Ketta pöörlemist (spinni) on vähe, proovi teha kiirem 

randmeliigutus ja võta kettast kõvemini kinni 

● ketas lendab kaldega, proovi ketta lahtilaskmisel hoida ketast 

maaga tasapinnas, jälgi lahtilastes ketast, lisa pöörlemist (spinni) 

ja jäta käelaba ülespoole peale viset 

● ketas ei lenda soovitud suunas, jäta käsi keta lahtilaskmisel sinna 

suunda kuhu soovid, et ketas lendaks 

● vise jääb lühikeseks,  lisa ketale kiirust käsivarre kiirema 

liigutusega, säilita pöörlemine (spin) 
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Ülepeavise – Hammer – Upside down 

Ülepeavise visatakse üle pea. Ketas lendab kas alumine osa üleval või 

püstiasendis. 

Ketta käes hoidmine  

Ketas võetakse kinni samamoodi nagu eestkäe viskel, pöial ketta peal, 

keskmine ja järgmine sõrm ketta siseääre vastas ja teised sõrmed vastu 

ketta välimist äärt. 

 

 

 

 

 

 

Vise 

Viske ajal on keha viskesuunas. Viskekäe jalg on tagapool. Vise meenutab 

palliviset. Ketas hoitakse koguaeg ühesuguse kaldega ja vajalik 
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pöörlemine (spin) saadakse kiire randmeliigutusega lahtilaskmisel. Ketas 

lastakse lahti kõrgel, pea kohal. Ketta lennutrajektoor on kaarega. 

Kui vise ei suju 

● ketas keerab teistpidi, lisa randmega keerlemist (spinni) või tõsta 

ketast püstisemasse asendisse, kontrolli kuidas hoiad ketast käes 

● vise on ebatäpne, mõtle lennutrajektor välja 

● vise on lühike; hoia jalad maas ja siruta keha 

 

Tugijala kasutamine 

Viskaja võib kettaga liikuda ainult tugijala ümber. Paremakäeline viskaja 

hoiab maas vasakut tugijalga. Viskepetete harjutamisel on vastas kaitsja 

(markeerija), sel ajal tuleb teha erinevad väljaasteid ja kehaliikumisi. 

Seetõttu on vajalik harjutada viskeid erinevatelt kõrgustelt, asenditest, 

kaldega ja eriti tugijalga maas hoides liikumist. 
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Püüdmine 

Kahe käega püüdmine – Pannkoogi püüdmine 

Ketast võib püüda ühe kui kahe 

käega. Soovitatav moodus 

püüda on ketas kahe käe 

vahele. Käed on natuke risti ja 

sõrmed laiali. Püüdmisnurk on 

vastava 

Kahe käega püüdmine äärest 

Mõlemad käed on avatud. Pöidlad on suunatud keha keskosasse, teised 

sõrmed on suunatud üles või alla. Ketas ei tohi mahtuda käte vahelt läbi. 

Püüdmisnurk on vastavalt ketta lennule. 

Ühe käega 

Ühe käega püütakse ketast, siis 

kui enam ei ulata kahe käega 

püüdma. Ühe käega püüdmisel 

peatatakse ketas pöidla ja teiste 

sõrmede vahel, vastu kätt. Kätt 

pööratakse vastavalt, kuidas ketas 

lendab. Püüdmishetkel käe 

sulgemine võib alguses olla 

natuke raske. 

Püüdmine ebaõnnestub 

● käed ei liigu samaaegselt või nende paigutus on ebatäpne 

● käe sulgemine on aeglane 

● silma ja käte koordinatsioon on aeglane 

● ketas ei lenda stabiilselt, püüdmine on seetõttu raskendatud 
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Eesmärgid 

5-6 7-9 Keskkool 

Tagantkäevise sirgelt 

ja kaarega 

 

Kahe käega püüdmine 

 

Püüdmine 

paigalseistes ja 

liikudes 

 

Vaba mängukoha 

leidmine 

 

 

 

 

 

Ultimate 10 

põhireeglit 

 

Eestkäevise sirgelt ja 

kaarega 

 

Ülepeaveise 

 

Ühekäega püüdmine 

 

Petted viskajana 

 

Vastasmängija 

kaitsmine/ 1vs1 

 

Rünnaku põhitõed 

 

 

Ultimate 10 

põhireeglit 

 

Põhivisete erinevad 

variatsioonid 

 

Õige vise õigesse 

kohta õigel ajal 

 

Püüdmine erinevates 

mängusituatsioonides 

 

Vastasmängija 

kaitsmine võistkonnas 

 

Rünnak 

 

 

Ultimate 10 

põhireeglit 

 

Spirit of the Game ja 

mängurõõm 
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Spirit of the Game ja 

mängurõõm 

Spirit of the Game ja 

mängurõõm 
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5-6 klass     1. tund 

 

Eesmärgid: Õpetatakse 

tagantkäeviset ja püüdmist 

kahe käega (pannkoogi 

püüdmine) 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 

paari peale, 4 koonust mängu 

jaoks 

 

Soojendus: Õpetatakse tagantkäeviset, viskeliigutust ja kahekäega 

püüdmist. Harjutatakse paaris viskeid ja püüdmist. Viskaja ja püüdja vahe 

10-15 m. Kindlasti tuletada meelde, 

et mida rohkem keerlemist (spinni) 

seda sirgemalt ja stabiilsemalt ketas 

lendab. 

 

 

Harjutused: 

1. Viska ja vaheta rivi (stacki) 

Moodustatakse 4-5 mängijast koosnevad rivid. Rivid seisavad 

vastamisi 10-15 m vahega. Ketas visatakse vastasolevale 

mängijale ja joostakse vastas oleva rivi lõppu. Püüdmine alati 

kahe käega. 
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2. Vise jooksjale 

4-5 mängijat rivis ja kettaga mängija läheb 10-15 m kaugusele rivi 

algusest. Rivi esimene jookseb kettaga mängija poole ja püüab 

viske. Jooksja viskab ketta tagasi ja läheb rivi lõppu. 2 ringi järel 

vahetatakse viskajat. Püüdmine alati kahe käega. 

 

 

Mängimine – Ketta vahelt ära võtmine 

Moodustatakse 5-7 mängijast koosnevad võistkonnad. Tehakse 15x15 m 

mänguala. Valitakse 1-2 mängijat, kes proovivad ketast vahelt ära võtta. 

Teised liiguvad ja söödavad ketast omavahel. Kui ketas võetakse vahelt, 

siis tuleb ketast vahelt võtma see, kelle vise vahelt ära võeti ja söötjaks 

läheb see kes vahelt ära võttis. Vahelt võtmiseks loetakse maha pillamine, 

välja või maha viskamine, maha löömine või õhust kinni püüdmine. 
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5-6 klass     2. tund 

Eesmärgid: Korratakse tagantkäeviset ja püüdmist kahe käega (pannkoogi 

püüdmine), Ultimate põhireeglid 4 ja 5 

Vajalikud vahendid: 1 ketas paari peale, 4 

koonust mängu jaoks 

 

Soojendus: Korratakse tagantkäeviset, 

viskeliigutust ja kahekäega püüdmist. 

Harjutatakse paaris viskeid ja 

püüdmist. Viskaja ja püüdja vahe 10-

15 m. Kindlasti tuletada meelde, et 

mida rohkem pöörlemist (spinni) seda 

sirgemalt ja stabiilsemalt ketas 

lendab. 

 

Harjutused: 

1. Viska ja vaheta kohta 

Tehakse 5-6 mängijate rühmad. Harjutust tehakse 10x10 m ala 

sees. Kettaga mängija söödab ja jookseb oma söödule kohe 

järele, jäädes selle mängija koha peale, kellele söötis. Söödu kätte 

saanud mängija viskab järgmisele ja jookseb samamoodi kettale 

järgi, jäädes järgmise mängija koha 

peale. Visata tuleb, enne, kui 

jooksja on kohal. 
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2. Vise jooksjale punktialasse 

Tehakse 2 rivi: jooksjad ja viskajad. Rivide vahe 10-15 m. 5x5 m 

punktiala tehakse 10-15m kaugusele viskajate ja jooksjate 

keskkohast. Jooksja alustab oma jooksuga ja viskaja proovib 

visata nii täpselt, kui võimalik punktialasse. Jooksja püüab ketta ja 

läheb nüüd viskajaks ja viskaja jooksjaks. Punktiala võib muuta 

suuremaks või väiksemaks ja asukohta liigutada kaugelmale või 

lähemale.  

 

Mängimine – Hotspot 

Märgitakse maha koonustega punktiala (Hotspot) 5x5 m. Kaks 

võistkonda vastamisi. Võistkond söödab ketast omavahel ja 

proovib  visata mängijale, kes on jooksnud punktialale 

(Hotspotile). Kinnipüütud vise on punkt, punkti järel antakse 

ketas vastasvõistkonnale. Võib teha mitu 5 liikmelist võistkonda 

või kui võimalik mitu samasugust mängu korraga. Kasutatakse 

Ultimate põhireegleid. 
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5-6 klass     3. tund 

Eesmärgid: Õpetatakse söötma ja liikuma väljakul, Ultimate põhireeglid 

Vajalikud vahendid: 1 ketas paari peale, 4 koonust mängu jaoks 

Soojendus: Paarissöötmine 

liikudes. Väljakule tehakse 

rajad, igale rajale vähemalt 3 

paari. Rada läbitakse söötes 

ja külg-ees joostes. Paaride 

vahe u. 5 m. 

 

 

Harjutused: 

Ketta hoidmine abilistega 

Tehakse 15x15 m väljak ja 3-4 mängijaga võistkonnad. Kaks võistkonda 

proovivad sööta omavahel ja hoida ketast nii kaua, kui suudavad. Kolmas 

võistkond on väljaku ääres abimängijatena, neile võib ka sööta. 

Abimängija peab söötma 

ketta tagasi sellele, kes 

talle söötis. Võistkondade 

vahetus treeneri/õpetaja 

märguande peale. 
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Mängimine – Liikuv punktiala 

Tehakse 15x25 m väljak ja 3-4 mängijaga võistkonnad. Võistkonna üks 

mängija liigub mänguväljaku joonel punktitegijana. Teised 

võiskonnakaaslased söödavad omavahel ja kui võimalik, siis 

punktitegijale. Punkti visanud mängija läheb puntktitegijaks ja see kes oli 

punktitegija läheb väljakumängijaks. Peale punkti pannakse ketas maha ja 

ründavad need, kes enne kaitsesid. 
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5-6 klass     4. tund 

Eesmärgid: Õpetatakse kaarega tagantkäe vise ja liikumisel kahekäega 

püüdmine, Ultimate lihtmäng 

Vajalikud vahendid: 1 ketas paari peale, 8 koonust mängu jaoks 

 

Soojendus: Spioon 

Tehakse 5-7 mängijate rühmad, luuakse 15x15 m väljak. Valitakse 1 

mängija, kes on spioon. Teised söödavad omavahel ja proovivad tabada 

spiooni jalgadesse. Kettaga 

mängija ei tohi joosta. See kes 

saab spioonile pihta on uus 

spioon. Visked rahulikud. 

 

 

 

Harjutused: 

1. Kaarega vise - outside ja inside vise 

Õpetatakse kaarega viske tehnikat. Soovitavalt harjutatakse 

kaarega viset paaris. Õige kaldenurk kettal ja sihtimine, et püüdja 

saab ketta õigel pool kätte. 
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2. Viska ja vaheta rivi 

Tehakse 4-5 mängijate rivid. Jagatakse 2-ks riviks, kes seisavad 

vastamisi, vahe 10-15 m. Visatakse kaarega vise vastasrivi 

esimesele ja siis joostakse rivide vahele kaitsjaks ja peale seda 

vastasrivi viimaseks. 

 

 

 

Mängimine – Ultimate 

Korratakse Ultimate põhireeglid. Mängitakse väikeste 

võistkondadega 4vs4 või 5vs5. Peale punkti vahetus. Jälgitakse 

Spiritit. Need kes ei mängi aitavad väljakul olevaid, suunates neid 

vabasse tsooni või oma vastasele järgi. Ning aidatakse leida parim 

koht kuhu sööta/visata ketast. 
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5-6 klass     5. tund 

Eesmärgid: Harjutatakse sirgeid ja kaarega viskeid, Ultimate mängimine 

võistkonnana, Ultimate põhireeglid 

Vajalikud vahendid: 1 ketas paari peale, 4 koonust mängu jaoks 

 

Soojendus: Korratakse sirgeid ja 

kaarega söötmisi.  Tehakse suur ring, 

söödetakse ketast ülejärgmisele 

mängijale endast, otse kõrvale sööta ei 

tohi. Mitu ketast liikuma. Lõpuks väike 

võistlus, 2 ketast mängus ja 

proovitakse nii kiiresti, kui võimalik 

edasi sööta. Kontrollida, et ketas kõigi 

käest läbi käiks. 

 

Harjutused: 

Liikuv punktiala 

Tehakse 15x25 m väljak ja 5 mängijaga võistkonnad. Võistkonna üks 

mängija liigub mänguväljaku joonel punktitegijana. Teised 

võiskonnakaaslased söödavad omavahel ja kui võimalik, siis 

punktitegijale. Punkti 

visanud mängija läheb 

puntktitegijaks ja see 

kes oli punktitegija 

väljakule. Peale punkti 

alustavad rünnakuga 

need kes enne 

kaitsesid. 
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Mängimine 

Mängitakse Ulitmatet 5vs5 võistkondadega. Väljak 15x35 m. Otsades 5 m 

punktialad. Vahetused, pooltevahetused ja reeglid 1-10 kasutusel. 

Võistkonnakaaslased ja kes väljakul pole julgustavad õiget ja head viset 

tegema. 
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5-6 klass     6. tund 

Eesmärgid: Mängurõõm ja mängimine võistkonnana, Ultimate 

põhireeglid 

Vajalikud vahendid: 1 ketas paari peale, 8 koonust mängu jaoks 

 

Nüüd mängime! 

Kui mänguruumi ja mängijaid on piisavalt palju, siis võib teha ka pisikese 

turniiri. Sees on mõistlik mängida 2-3 võistkonnaga, et igas võistkonnas 

oleks ka vahetusmängijaid. Väljakul võiks olla 5 mängijat. 

 

Soojendus: 

1. Korratakse Ultimate põhireegleid 

2. Jagatakse 5-10 mängijaga võistkondadeks 

Valitakse kaptenid. Mängijad teevad väljaku 35x15 m ja punktiala 

5 m. Olenevalt mängijate ja võistkondade arvust võib teha 

väljakuid rohkem.  

Võistkonnad teevad kaheksakujulise soojendusjooksu läbides mõlemad 

punktialad oma kapteni järel. Peale seda jäävad oma väljakupoolele, 

viskeid harjutama ja tegema muid soojendusharjutusi mida soovivad. 
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Mängimine 

Ultimate-turniir 

Mängitakse 5vs5 mängud. Mängijate vahetused reeglite järgi. Vahetused 

kas kogu võistkond või numbrite järgi. Võistkondade vahetus 

paikapandud aja tagant või punktide järgi.  

Spirit on tähtis mängu osa, ei tohi lasta sellel langeda. Mängu lõpus 

tänatakse ja kiidetakse vastast. 

 

SPIRIT OF THE GAME! 



33 

7-9 klass     1. tund 

Eesmärgid: Korratakse 

tagantkäe viset, püüdmist 

kahe käega ja Ultimate 

põhireegleid. Õpetatakse 

eestkäe viset ja tugijala 

kasutamist 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 

paari peale 

Soojendus: 

Korratakse tagantkäe viset 

1. Visatakse 2-4 mängijatega rühmas – Püüdmine kahe käega, 

pannkoogi püüdmine 

2. Õpetatakse eestkäe viske ketta hoidmist ja viskeliigutust. 

Keskmine sõrm ketta alumise ääre vastas. Harjutatakse viskamist 

paarides  10-15m vahemaal (10min) 

Harjutused: 

1. Tugijala kasutamine 

Kõik mängijad on kehaga suunatud treeneri/õpetaja poole. 

Alguses harjutatakse kujuteldava kaitsjaga väljaasteid sinna kuhu 

treener/õpetaja käega näitab. Viskeliigutus näidatud poolelt. 

Jätkatakse 

paaris viskamist 

ja tehes 

väljaasteid. 

Kontrollida, et 

tugijalg püsib 

maas ja sellega 

ei astuta edasi, ümber tugijala võib liikuda. 
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2. Täpsus ja püüdmine 

Tehakse 2 rivi: viskajad ja püüdjad. Esimene püüdja jookseb otse 

märgitud alale (5x5 m), u 15m jooksmist. Esimene viskaja viskab, 

et püüdja saab ketta kätte märgitud alal. Viskaja läheb püüdjaks 

ja püüdja viskajaks. Õnnestunud vise või püüdmine 1 punkt. Kes 

saab kõige rohkem punkte? (5min)  

 

 

 

 

 

Mängimine 

Viis söötu – tehakse väikemängu jaoks mitu erinevat võistkonda (3-5 

mängijat). Tehakse 20x20 m mänguala. Eesmärgiks on saada 5 

järjestikkust söötu oma võistkonnakaaslasele. Samale söötjale ei või kohe 

tagasi sööta. Kasutatakse Ultimate põhireegleid. (15min) 
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7-9 klass     2. tund 

Soojendus: 

1. Eest- ja tagantkäe viskeharjutused 

paaris, visked erinevatelt kõrgustelt: 

kõhult, puusast altpoolt, põlvest 

altpoolt ja pahkluu kõrguselt. 

Kõrguse ütleb treener/õpetaja. (10 

min) 

 

2. Harjutatakse viset ja tugijala kasutamist 3-4 mängijaga rivis. 

Mängijate vahe 10 m.  Ketas liigub edasi-tagasi, keskmised 

liiguvad tugijala ümber liikudes. Visatakse nii tagant- kui eestkäe 

viskeid. Kohti vahetatakse 10 viske järel. (10 min) 

Harjutused: 

1. Vise ja kohavahetus 

Tehakse 5-7 mängijatega 

rühmad ning 10x10 m 

ruut. Mängijad on ruudu 

joontel. Kettaga mängija 

viskab teisele mängijale ja 

jookseb kettale järele. Ja 

järgmine teeb 

samamoodi, ketas kiiresti 

käima. (5 min)  
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2. Täheke 

Tehakse 5-7 mängijate rühmad ning 10x10 m ruut. Mängijad lähevad 

ruudu keskele. Lepitakse kokku kes jookseb mis hetkel nt. 1, 2,3 jne. 

Esimese jooksja viske ajal on ketast alalt väljas ja saab esimeselt 

viskajalt söödu. Viskaja läheb 

kasti keskele ja on viimane 

jooksja. Järgmine jooksja jookseb 

järgmise koonuse juurde ja saab 

ketta jne. Ketas liigub päripäeva, 

kuni treener/õpetaja suunda 

muudab, siis on eestkäe visked. 

(5 min) 

Mängimine Liikuv punktiala 

Tehakse 15x25 m väljak ja 5 mängijaga võistkonnad. Võistkonna üks 

mängija liigub mänguväljaku joonel punktitegijana. Teised 

võiskonnakaaslased söödavad omavahel ja kui võimalik, siis 

punktitegijale. Punkti visanud mängija läheb puntktitegijaks ja see kes oli 

punktitegija läheb väljakumängijaks. Peale punkti pannakse ketas maha ja 

ründajavõistkond vahetub.  
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7-9 klass     3. tund 

Eesmärgid: Harjutada eestkäe viset ja selle variatsioone. Õpetatakse 

ülepea viset, ühe käega püüdmist ja mees-mees kaitse algteadmisi 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 3 mängija peale 

Soojendus: Tugijala kasutamine 

1. Visatakse 3 mängijaga, tugijalg maas ja harjutades 

väljaasteid. Viskekaugus 10-15 m. (10 min) 

2. Visatakse 3 mängijaga, proovitakse visata kaarega mööda 

keskel olevast kaitsjast. Ebaõnnestunud viskaja läheb keskele 

kaitsjaks. Viskajate vahe u. 15 m (5 min). 

Harjutused: Ühe käega püüdmise põhitõed. 

1. Täpsus ja püüdmine 

Tehakse 2 rivi: viskajad ja püüdjad. Esimene püüdja jookseb otse 

märgitud alale (5x5 m), u 15m jooksmist.  

Esimene 

viskaja 

viskab, et 

püüdja saab 

ketta kätte 

märgitud 

alal. Viskaja 
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läheb püüdjaks ja püüdja viskajaks. Õnnestunud vise või 

püüdmine 1 punkt. Kes saab kõige rohkem punkte? (5min)  

2. Püüdmine koos kaitsjaga 

Tehakse 2 rivi: viskajad ja püüdjad. Esimesed jooksjad on kõhuli 

maas. Viskaja ”Läks” või mõne muu märguande peale sprindivad 

mõlemad ja viskaja viskab u. 2 m kõrgusel hõljuva/lendava ketta. 

Kes ketta püüab, läheb viskajaks, teine tagasi püüdjaks. Viskeala 

tuleb vabasta kiiresti, et ei jääks teistele ette. (10 min) 

 

 

 

 

 

 

Mängimine – Nurgad punktialadena 

3-5 mängijaga võistkonnad. Tehakse 20x20 m väljak. Punkti saab siis, kui 

kettaga mängija ulatub nurgakoonust kettaga puudutama. Samat nurka ei 

tohi kasutada järgmise punkti tegemiseks. Kasutatakse Ultimate 

põhireegleid. (10 min) 
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7-9 klass     4. tund 

Soojendus: 

Harjutatakse ülepeaviset. Ketas võetakse kinni samamoodi nagu 

tagantkäe viskel, pöial peal ja muud sõrmed ketta alumise ääre all, aga 

ketas pea peal ja vise on nagu pallivise. Visatakse 3-tes gruppides. 

Sisetingimustes 2 rivis, peale viset läheb rivi lõppu. (5 min)  

Harjutused: 

Viska kaitsjast mööda 

1. Visatakse 3-tes gruppides ja proovitakse visata keskel olevast 

mängijast/kaitsjast mööda ülepea- või kaarvisetega. Kelle vise 

ebaõnnestub või võetakse vahelt, läheb keskele kaitsjaks. 

Viskajate vahe u. 15 m (15 min) 

2. Kaitsja liigub 

markeerijaks ja 

proovib viset 

blokeerida. 

Viskepetted tuleb teha 

korralikud. Kaitsja 

vahetub samamoodi 

nagu eelmises 

harjutuses. 

Õhust püüdmine 

Tehakse 3+3 mängijate grupid. Kolmikute vahe u. 10-15 m. Grupid 

viskavad kordamööda kõrgeid viskeid ja püüdjad võistlevad omavahel, 

kes saab ketta. Kes on parim õhust püüdja? (10 min)  
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Mängimine 

Käiakse läbi mees-mees kaitse põhimõtted: 

● igal kaitsjal oma vastane, keda jälgib ja kaitseb 

● püsi ründajast u. 1 m kaugusel 

● liigu niimoodi, et sinu mängijale ei ole võimalik visata 

Harjutatakse mängus mees-mees kaitset. 

Seinapunkt 

Mängitakse 30x15 m alal 3-5 mängijaga võistkonnas. Punkti saab, kui 

mängija kellel ketas ulatub puutuma otsaseina või otsajoont. Punkti järel 

pannakse ketas maha ja teine võistkond alustab rünnakuga. Korraga 

mängitakse 2 min  (15 min) 
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7-9 klass     5. tund  

Eesmärgid: Harjutada põhiviskeid ja nende variatsioone.Ühe käega 

püüdmist ja mees-mees kaitset ja stackist avenemisi 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 2/4 mängija peale 

Soojendus: 

1. Visatakse 3-tes rühmades, ainult 

eestkäevisked. Harjutatakse pikki 

väljaasteid. Vahepeal vahetatakse 

viskesuunda. (5 min) 

2. Täheke 

Tehakse 5-7 mängijaga rühmad ning 10x10 m ruut. Mängijad 

lähevad ruudu keskele. Lepitakse kokku kes jookseb mis hetkel 

nt. 1, 2,3 jne. Esimese jooksja viske ajal on ketast alalt väljas ja 

saab esimeselt viskajalt söödu. Viskaja läheb kasti keskele ja on 

viimane jooksja. Järgmine jooksja jookseb järgmise koonuse 

juurde ja saab ketta jne. Ketas liigub päripäeva, kuni 

treener/õpetaja suunda muudab, siis on eestkäe visked. (5 min) 
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Harjutused:  

Stackist avanemised: Ründav võistkond moodustab väljaku keskele rivi, 

millest alustatakse oma jooksu ja proovitakse ketast saada. Kui söötu ei 

tule, tuleb ründaja tagasi rivisse. 

 

Liikumise harjutus 

Liikumine kahes suunas. Jagatakse 6 rühma, igas rühmas vähemalt 2 

mängijat  (A, B ja C). Kettaga mängija puntkijoonele A. Kettaga mängija 

viskab lähimast rivist (B) avanevale mängijale ja tema viskab edasi 

viimasest rivist (C) avanevale mängijale. A rivist mängija liigub B rivi 

viimaseks ja B rivist C rivi viimaseks. C rivist liigub järgmisesse A rivisse 

viimaseks. (10 min) 

Mängimine 

Mängitakse 4-5 mängijaga võistkondadega. Tuletatakse meelde stackist 

avanemisi ja kindla peale sööte/viskeid. Avanemised tuleb teha lõpuni 

välja, ei tohi poole peal seisma jääda ja ketast ootama jääda. (15 min) 
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7-9 klass     6. tund  

Soojendus:  

1. 3vs2 söötmine.  3 mängijat on kolmnurgas u. 10-15 m kaugusel. 2 

kaitset proovivad takistada visete kohalejõudmist. Vaid 1 võib 

olla markeerijana (võib vahetada). Ebaõnnestunud viske sooritaja 

läheb kaitsjaks ja kaitse viskajaks. (10 min) 

 

2. Paaris või 4-des 

rühmades viskamine, 

vahed u. 10 m. 

Võisteldakse kes saab 

kõige kiiremini 20 

tagantkäe/eestkäe viset 

sooritatud, loevad ainult 

kinnipüütud visked. (5 

min)  

 

Harjutused: 

Korratakse mees-mees kaitse põhimõtted: 

● igal kaitsjal oma vastane, keda jälgib ja kaitseb 

● püsi ründajast u. 1 m kaugusel 

● liigu niimoodi, et sinu mängijale ei ole võimalik visata 

Jagatakse 5 mängijaga võistkondadeks. Harjutatakse kaitsemängu 

mängulises olukorras. 2 võistkonda mängivad kokkulepitud aja (2 min) või 

kuni punktini. Võistkondade vahetus, võitja või kaotaja vahetub, 

treeneri/õpetaja valik. Treener/õpetaja juhendab platsi kõrvalt. 
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● esimeseks tuleb valida vastane keda jälgida/kaitsta 

● jälgi oma vastast, ära jäta teda üksi 

● leia kiiresti lähim vabaks jäetud vastasmängija 

● vigade tegemine ei ole lubatud 

 

 

Mängimine 

Mängitakse 4-5 mängijaga võistkondadega. Rõhutatakse mees-mees 

kaitset. Võistkonnad valivad peale mängu vastaste seast parimad kaitsjad, 

andes neile hinded 3, 2 või 1. (20 min) 
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Keskkool     1. tund  

Eesmärgid: Õiged visked õigesse kohta ja õigel ajal. 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 2/4 mängija peale 

Soojendus: 

Eestkäevisked 3-tes gruppides 

päripäeva mõned minutid, 

vahedega u. 10 m. Viskaja jookseb 

püüdja poole ja teeb seal kiire 

tagasipöörde ja tuleb oma kohale 

tagasi. Samamoodi ka tagantkäe 

visked. 

 

Harjutused: 

Õige vise 

Õpetatakse,et paremakäeline viskaja viskab alati vasakule tagantkäeviske 

ja paremale eestkäeviske. Tugijala maas hoidmine ja väljaasted on väga 

tähtsad. 

Kõik mängijad on kehaga treeneri/õpetaja poole. Igaühel ketas (võib ka 

kujuteldav olla). Treener/õpetaja näitab käega kummale poole tuleb vise 

sooritada, viskeliigutus tuleb sealt poolt sooritada, aga ketast lahti laskma 

ei peaks. Tuleb jälgida, et paremakäelised hoiavad vasakut jalga tugijalana 

maas ja vasakukäelised 

paremat jalga. 
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Billy the Kid 

Paarides viskamine, kettata mängija näitab käega kummalt poolt vise 

peab toimuma. 

Viskajad ja markeerijad (kaitsjad) ning stack (rivi), kust esialgu avanetakse 

vasakule. Esimene viskaja jääb peale viset järgmise viskaja markeerijaks ja 

püüdja tuleb viskajaks, esialgne markeerija läheb rivi viimaseks. Esialgu 

tehakse mõlemale poole avanemised eraldi läbi nt. mõlemale poole 

avanevad kõik 3 korda ja siis on võimalik avanejal ise valida pool kuhu 

poole avaneb, viskaja peab valima õige viske. 

 

 

 

 

Mängimine: 

Mängitakse 4vs4 või 5vs5, peab saama 10 püüdmist 20x20 m väljakul.  
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Keskkool     2. tund  

Soojendus: 

4vs2 söötmine.  4 mängijat on 

nelinurgas u. 10 m kaugusel. 2 kaitsjat 

proovivad takistada visete 

kohalejõudmist. Vaid 1 võib olla 

markeerijana (võib vahetada). 

Ebaõnnestunud viske sooritaja läheb 

kaitsjaks ja kaitse viskajaks. Peale 10-t 

õnnestunut viset vahetatakse uus paar 

kaitseteks. (10 min) 

Harjutused: 

Õpetatakse Flow-d ehk, siis rõhutatakse seda, et ketas liiguks sujuvalt 

edasi ühes suunas. Sedasi on kaitsel raskem jõuda järgi oma vastasele ja 

ketast vahelt ära võtta. 

 

 

Liikumise harjutus 

Liikumine kahes suunas. Jagatakse 6 rühma, igas rühmas vähemalt 2 

mängijat  (A, B ja C). Kettaga mängija puntkijoonele A. Kettaga mängija 

viskab lähimast rivist (B) avanevale mängijale ja tema viskab edasi 

viimasest rivist (C) avanevale mängijale. A rivist mängija liigub B rivi 

viimaseks ja B rivist C rivi viimaseks. C rivist liigub järgmisesse A rivisse 

viimaseks. (10 min) 
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Mängimine: 

Tehakse 15x40 m väljak. Kolm 4 liikmelist võistkonda. Üks võistkond 

läheb väljaku nurkadesse punktialadeks, neid ei või kaitsta (peale võtta). 

Ülejäänud 4+4 mängijat mängivad Ultimatet põhireeglite järgi proovides 

visata oma punktimängijale. Punktimängijaid vahetatakse kokkulepete 

kohaselt. Jälgitakse mängijate oskusi visata õige vise õigesse kohta ja 

õigel ajal. 

 

 

  



49 

Keskkool     3. tund  

Eesmärgid: Mees-mees kaitse. Rünnakukindlus, õiged visked ja õiged 

püüdmised 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 2/4 mängija peale 

Soojendus:  

Ketta vahelt ära võtmine 

Moodustatakse 5-7 mängijast 

koosnevad võistkonnad. Tehakse 

20x20 m mänguala. Valitakse 1-3 

mängijat, kes proovivad ketast vahelt 

ära võtta. Teised liiguvad ja söödavad 

ketast omavahel. Kui ketas võetakse vahelt, siis tuleb ketast vahelt võtma 

see, kes vea tegi või kelle vise vahelt ära võeti ja söötjaks läheb see kes 

vahelt ära võttis. Vahelt võtmiseks loetakse maha pillamine, välja või 

maha viskamine, maha löömine või õhust kinni püüdmine. 

Harjutused: 

Avanemised: 2 rivi, nende vahe 15 m. Ühel rivil kettad. Teises rivis 

avanejad, kes avanevad: 

1. L – avanemine 

2. vastuvanemine 

3. tsooniavanemine 

Viskaja läheb avanejate 

rivisse. Igat avanemist 

teeb iga mängija 

vähemalt 5 korda. 
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Liikumise harjutus 

Tehakse 3 gruppi: viskajad, esimesed püüdjad ja teised püüdjad. Viskajad 

on tsoonijoone keskel ja püüdjad erinevatel küljejoontel. Esimesest 

rühmast avaneb vastu, kes viskab edasi teisest rühmast avanejale, kes 

teeb kas L – või tsooniavanemise. Viskaja läheb esimesse rühma, 

esimesest rühmast teise ja püüdja läheb viskajaks. 

 

Mängimine 

Mängitakse 4-5 mängijat võistkonnas, võitja jääb väljakule. Proovitakse 

luua võimalikult võrdsed võistkonnad, muudetakse vajadusel. 
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Keskkool     4. tund  

Soojendus: 

Hotspot – koonustega märgitakse 

maha ”hotspot” nelinurk suurusega 

5x5 m. Kaks võistkonda vastamisi. 

Proovitakse visata mängijale, kes on 

suutnud avaneda ”hotspoti” sisse. 

Õnnestunud püüdmine ”hotspoti” 

sees on punkt. Punkti järel antakse 

ketas vastasvõistkonnale. Korraga 

mitu 4vs4 või 5vs5 mängu. Jälgitakse Ultimate põhireegleid. 

 

Harjutused: Kahevõitlus 

Tehakse viskajate ja jooksjate rivid. Viskaja märguande peale 2 jooksjat 

sprindivad ja nende eesmärk on ketas kinni püüda. Ketta võitnud mängija 

läheb viskajaks ja kaotaja tagasi jooksjaks. Kasutage erinevad 

stardipositsioone: kõhuli, põlvili, istudes, selili jne. 
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Mängimine: 

Käiakse läbi mees-mees kaitse põhimõtted (7-9 klass/6. tund). Uue asjana 

surumissuund (kuhu poole sunnib markeerija viskajat viskama). 

Markeerija asetub mängu ajal niimoodi, et viskaja peab viskama sinna 

poole kuhu kaitsja soovib: 

 

 

 

 

 

 

 

● sunnitakse viskama alati tagantkäe viset/eestkäe viset 

● ei lase visata otse ette 

● sunnitakse viskama alati vastutuult/vasakule 

 

Teised kaitsemängijad peavad alati olema oma vastasmängija ja ketta 

vahel või seal pool, kuhu arvatavasti vise tuleb. 

Mäng toimub Ultimate põhireeglitega. Suunatakse kaitsja mees-mees 

kaitses õigele poolele. Vajadusel mäng peatatakse. 
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Keskkool     5. tund  

Eesmärgid: Õiged visked õigesse kohta ja õigel ajal. Ultimate turniir, 

mängurõõm ja Spirit of the Game 

Vajalikud vahendid: 1 ketas 2/4 mängija peale 

Soojendus:  

Avanemised: 2 rivi, nende vahe 15 m. Ühel rivil kettad. Teises rivis 

avanejad, kes avanevad: 

1. L – avanemine 

2. vastuvanemine 

3. tsooniavanemine 

Viskaja läheb avanejate 

rivisse. Igat avanemist 

teeb iga mängija vähemalt 

5 korda. 

Harjutused: 

Õhust püüdmine 

Tehakse 3+3 mängijate grupid. Kolmikute vahe u. 10-15 m. Grupid 

viskavad kordamööda kõrgeid viskeid ja püüdjad võistlevad omavahel, 

kes saab ketta. Treeneri/õpetaja märguande peale tehakse uued 

kolmikud, 3 enim saanud punkte teevad uue kolmiku ja teised teise. 

Punktide kogumine algab algusest. 
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Viska ja vaheta rivi 

Luuakse 3+3 rühmad. Visatakse vastasrivile ja joostakse vastasrivi lõppu. 

Treener/õpetaja ütleb mis viskeid tehaks, kas tagantkäe- või 

eestkäeviskeid. 

 

 

 

Mängimine 

10 püüdmist – Mängitakse 15x15 m alal. Eesmärk on hoida ketast oma 

võistkonna käes 10 söötu/püüdmist. Ketta maha kukkumisel või 

vaheltvõtmisel vahetub ründaja. Treener/õpetaja jälgib millal vahetada 

võistkondi. Üks võistkond suudab tavaliselt mängida ilma pausita u. 2 

min. Jälgitakse viskevalikuid. 
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Keskkool     6. tund  

Nüüd mängime!  

Kui mänguruumi ja mängijaid on piisavalt palju, siis võib teha ka pisikese 

turniiri. Sees on mõistlik mängida 2-3 võistkonnaga, et igas võistkonnas 

oleks ka vahetusmängijaid. Väljakul võiks olla 5 mängijat. 

Soojendus: 

1. Korratakse Ultimate põhireeglid 

2. Jagatakse 5-10 mängija võistkondadeks 

Valitakse kaptenid. Mängijad teevad väljaku 50x25 m ja punktiala 

10 m. Olenevalt mängijate ja võistkondade arvust võib teha 

väljakuid rohkem.  

Võistkonnad teevad kaheksakujulise soojendusjooksu läbides mõlemad 

punktialad oma kapteni järgi. Peale seda jäävad oma väljakupoole, vikseid 

harjutama ja tegema muid soojendusharjutusi mida soovivad. 

Mängimine 

Ultimate-turniir 

Mängitakse 5vs5 mängud. Mängijate vahetused reeglite järgi. Vahetused 

kas kogu võistkond või numbrite järgi. Võistkondade vahetus 

paikapandud aja tagant või punktide järgi.  

Spirit on tähtis mängu osa, ei tohi lasta langeda. Mängu lõpus tänatakse 

ja kiidetakse vastast. 

SPIRIT OF THE GAME! 
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