
 
 

Tegevkohtunikud 

SAALIJALGPALLI COOLBET LIIGA KOHTUNIKUD 

 

1. Üldsätted 

Saalijalgpalli Coolbet liiga (SCL kohtunikud) kohtunike grupi moodustavad Eesti siseselt 

kõige kõrgema kategooriaga kohtunikud, kes teevad endaga ning kellega tehakse pidevalt 

tööd ja läbi oma positiivsuse ning arengu innustavad teisi samuti enese arendamisele. 

Nende hulgast valitakse järgmised FIFA kategooria kandidaadid. SCL grupi kohtunikel 

on staaži minimaalselt 4 aastat. SCL kohtunike olemasolu võimaldab Eesti Jalgpalli Liidul 

(EJL) viia läbi SCL jalgpallimänge kõige kõrgematel liigatasemetel Eestis. 

 

2. Eeldused 

• CSL kohtunike grupis tegutsevad litsentseeritud kohtunikud, kellel on staaži 

vähemalt 4 aastat. Grupis on 12 kohtunikku.  

• Kohtuniku minimaalseks vanuseks on üldjuhul 22 eluaastat, ja maksimaalseks 

vanuseks on üldjuhul 45 eluaastat, mis ühtib kohtunike Arengukavas sätestatud 

kohtuniku elukaare tingimustega. 

• CSL grupi kohtunik suudab sooritada FIFA füüsilised testid tasemele A. 

• Reeglite- ja  videotestide täitmisel saavutada minimaalselt 70% õigeid vastuseid. 

• Grupis tegutsevad kohtunikud peavad tunnustama EJL-i üldtunnustatud eetika ja 

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. 

• Oodatud mängupäevade saadavus 70% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Sisu 

• Programmis osalejalt eeldatakse valmisolekut teenindada 20 mängu, v.a 

rahvaliiga, ühel hooajal. 

• Kohtuniku otseseks kontaktisikuks on kohtunike osakonna koolitusjuht. 

Kohtunikud saavad ka mängujärgset tagasisidet vaatlejatelt mängudel kuhu on 

määratud vaatleja (CSL, Esiliiga ja Karikavõistlused).  

• CSL grupi kohtunikud võivad teenindada mänge nii CSL, Esiliigas, Teises liigas 

kui ka Karikavõistlustel nii kohtuniku, kui ka kolmanda kohtunikuna. 

• CSL grupi kohtunikele viiakse läbi vähemalt kaks erinevat seminari hooajal: 

o hooajaeelne seminar, reeglina oktoobris; 

o play-offi eelne seminar, reeglina aprillis; 

• Kohtunikel on kohustus vähemalt kahel korral kuus osa võtta ühistreeningutest. 

• Vähemalt ühel korral aastas monitooritakse kohtuniku kehalist vormi ja viiakse 

läbi erinevad füüsilised testid. 

• Programmis osalejad saavad ligipääsu RefPal keskkonda. 

• Arenguks eeldatakse seminaridel osalemist ning reeglite- ja  videotestide täitmisel 

minimaalselt 70% õigeid vastuseid.  

• CSL grupi kohtunikud võivad kasutada EJL-i poolt kohtunikele pakutavaid 

hüvesid CSL mängude külastamine, ajakiri Jalka tellimus jms. 

 

4. Väljund 



 

• Vähemalt 27-aastasel aktiivsel PL grupi kohtunikul, kes on läbinud intervjuu 

kohtunike komisjoniga, ning keda on soovitanud edutada kohtunike osakonna 

juht, on võimalus kandideerida FIFA kategooria kohtunikuks. 

• Osalejad, kes ei täida oodatud tasemel füüsiliste ja teadmiste testide norme, 

võidakse langetada Regionaaltaseme saalijalgpalli kohtunike gruppi. 

• Kohtunikud, kes soovivad CSL tasemel mängude teenindamise lõpetada, võivad 

soovi korral tegutsemist jätkata ka kohtunike vaatleja või mentorina. Neile 

korraldatakse kord aastas vastavasisulised koolitused. 

 

5. EJL-i õigused 

EJL-i kohtunike osakonnal on õigus teha muudatusi/erisusi gruppide edutamiste ja 

langetamiste põhimõtetes vastavalt tekkinud olukorrale, et tagatud oleks järjepidev 

kohtunike areng ning nõutud kohtunike arv erinevates tasemegruppides. 

 
Kinnitatud 20.09.2021. 

Kohtunike komisjoni poolt.  
 

 

 

 

 
 


