Lugupeetud lapsevanemad,

Mis teeb Rapla Korvpallikooli eriliseks?

Paralleelselt koolitee ja tarkuseterade ammutamisega pakub Rapla Korvpallikool Teile võimalust viia laps juba varajases eas kokku liikumisharjumuse ja sportlike eluviisidega.

•Rapla Korvpallikool on ainus tervikliku
püramiidiga korvpalliklubi Eestis. Meil on
treeninggrupid/võistkonnad alates esimesest klassist kuni meistriliigani nii poiste kui
tüdrukute osas.

Esimeste treeningaastate eesmärk ongi just
spordipisiku ja treeningharjumuse tekitamine.
Meie treenerid panevad algaastatel rõhku just üldfüüsiliste võimete nagu koordinatsiooni, vastupidavuse ja kiiruse arendamisele.
Lisaks annavad korvpallitreeningud oma panuse
elutähtsate omaduste nagu töökus, kohusetundlikkus, sihikindlus, seltsivus ja koostöövõime
välja kujunemisele.
Rapla Korvpallikool võimaldab igal noorel
tegeleda korvpalliga kuni gümnaasiumi lõpuni.
Samas soovime kvaliteetse ja järjepideva treeningtööga aidata tipptasemele need, kel selleks
võimed, tahe ja ambitsioonid on.

www.raplakk.ee
Rapla Korvpallikool
Rapla Korvpallimeeskond
Rapla korvpallinaiskond

•Korvpallikoolis töötab 8 Eesti Olümpiakomitee poolt atesteeritud treenerit,
kellest 5 on kõrgharidusega.
Meie treenerid on korduvalt valitud Eesti
parimate noortetreenerite hulka ja nad on
töötanud Eesti noortekoondistega.
•Igal aastal kuulub meie õpilasi Eesti noortekoondistesse ning meie kasvandikke on jõudnud nii naiste kui meeste rahvuskoondistesse.
•Rapla Korvpallikooli õpilased on osalenud
turniiridel ja laagrites Lätis, Leedus, Soomes,
Rootsis, Venemaal, Valgevenes, Poolas,
Sloveenias, Itaalias, Kanadas ja USA-s.
•Lisaks treeningutele ja võistlustele on
Korvpallikoolil ridamisi traditsioonilisi üritusi, mida üheskoos aastast-aastasse ette
võetakse.
•Hindame trennikaaslastega koos veedetud
aja ja kogu korvpallikooli kasvandike ühiste
ürituste tähtsust. See suurendab ühtekuuluvustunnet ja toob eeskujud järelkasvule lähemale.

• Suvelaager
• Jõulupidu
• Hooaja lõpetamine
• Meistriliiga meeskonna kodumängud
• Meistriliiga naiskonna kodumängud
• Rapla Sügisturniir mini-korvpallis

Kuidas Rapla Korvpallikool loodi?
1996 - Rapla Spordikooli kõrvale loodi

Korvpalliklubi “Rapla“, mida saab lugeda Rapla
Korvpallikooli eelkäijaks. Alustati tütarlaste
treenimisega.
2001 – liideti Rapla Spordikooli korvpalliosakonna rühmad ja hakati tegelema nii neidude
kui noormeeste treenimisega. Rapla linnaga
sõlmiti leping õppe- ja treeningtöö müügiks.
2002 - sõlmiti leping kohaliku omavalitsusega
Rapla Spordihoone haldamiseks.
2004 – loodi uus juriidiline üksus MTÜ Rapla
Korvpallikool.
2006 – Rapla Korvpallikooli võistkonnad osalevad Eesti Noorte Meistrivõistlustel kõikides
vanuseklassides nii poiste kui tüdrukute hulgas.
2008 – Eesti Haridus- ja teadusministeerium
registreeris Eesti Hariduse Infosüsteemis erahuvikooli Rapla Korvpallikool ja kooli õppekava
„Korvpall“.
2010 – Rapla Korvpallikooli esindusmeeskond
osaleb esmakordselt Eesti Meistriliigas
2012 - Rapla Korvpallikooli
esindusnaiskond osaleb esmakordselt Eesti
Meistriliigas.

