
 
SPORTLASE TOITUMINE – VÕITJA SALARELV 2 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Sportlase toitumine – võitja salarelv 2. 

 

Õppekavarühm 
1014 Spordi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Treener, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.2. Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents 
B.2.5. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.5.  

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija mõistab sportliku soorituse ja toitumise seoseid, orienteerub toidulisandite 
valikus ning planeerib sooritust toetava treening- ja võistluspäeva menüü.  
 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• hindab sportlase toitainetevajadust ja valib sportliku soorituse toetamiseks sobivad 
toidud;  

• analüüsib sportlase toiduvalikuid ja annab soovitused toidulaua rikastamiseks;  
• orienteerub toidulisandite valikus ning hindab kriitiliselt nende vajadust; 
• planeerib treening- ja võistluspäeva toitumist.  
 

Sihtgrupp 

Treenerid, sportlased, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, kehalise kasvatuse õpetajad, 
tervishoiutöötajad, lapsevanemad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 6 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Sportlase vajadustele vastava menüü koostamine 
o Taldrikureegel praktikas- toiduainete valik ja erinüansid sportlase menüüs 
o Põhitoidukordade näited, sh hilisõhtused valikud 
o Vahepalad- kuidas teha ise ja mida valida poest 
o Valmistoidumaailmas orienteerumine 
o Näidismenüüde analüüs ja retseptide koostamise põhimõtted 

• Toidulisandid- jah või ei? 
o Toidulisandite vajalikkus ja kasutamine spordis 
o Toidulisandite tarbimise reeglid – kuidas, millal ja kui palju? 
o Toidulisandite valik lähtuvalt tõenduspõhisusest, efektiivsusest ja ohutusest 
o Taastusjoogid, valgujoogid, spordigeelid – hädavajalik või mugavustoit? 

• Treeningpäeva menüüplaan ja toitumise periodiseerimine 
o Treeningeelse ja -järgse toidukorra olulisus 
o Millistel juhtudel ja mida süüa treeningu ajal? 
o Toidu- ja joogivalikud lähtuvalt treeningplaanist 
o Toidukordade näited erinevate spordialade puhul 
o Toitumise periodiseerimine ja selle kasutegur 

• Võistluspäeva toitumine, laagrid ja välisreisid 
o Võistlusteks, laagriteks ja välisreisideks ettevalmistused 
o Seedeprobleemide ennetamine 
o Süsivesikute laadimine 
o Millal on õige aeg enne ja peale võistlust ning võistluste vahel süüa? 
o Võistluspäeva toitumine erinevatel spordialadel ja rahvaspordiüritustel 
o Lennureiside ja võõraste kultuuridega toimetulek 

 

Peamised õppemeetodid: lühiloeng, arutelu 

Õppematerjalid: loengumaterjal 
 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom, reaalajas audio ja video vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et 
kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv internetiühendus ja ilma segavate teguriteta õppekeskkond 
võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda. Salvestus lisatakse keskkonda Thinkific. 
 
Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ulatuses. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on 
võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

Kinnitatud 29. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 


