
 
Tegevkohtunikud 

ESILIIGA KOHTUNIKE GRUPP 

 

1. Üldsätted 

Esiliiga (EL) kohtunike grupi moodustavad kogenud ja kõrgetasemelised kohtunikud, kes 

on olulised lülid Eesti tippliigade teenindamisel ning kellel on staaži minimaalselt 7 aastat. 

Nad teevad kohtunikutööd oma põhitöö kõrvalt ja nõudmised neile nii füüsiliselt kui ka 

ajaliselt on väiksemad kui järgmistel TOP gruppidel. Siia gruppi võivad kuuluda ka 

Talendigrupist edutatud kohtunikud, kes ei ole veel valmis Premium liiga (PL) 

arengugrupi kohtuniku staatuseks, kuid pigem on see grupp mõeldud neile, kes PL 

tasemeni ei jõudnud, ei soovinud sinna minna või on sealt alla tulemas. Esiliiga kohtunike 

olemasolu võimaldab Eesti Jalgpalli Liidul viia läbi meesteliigade jalgpallimänge III 

liigast kuni Esiliigani.  

 

2. Eeldused 

• Esiliiga kohtunike grupis tegutsevad litsentseeritud kohtunikud, kellel on staaži 

vähemalt 7 aastat.  

• Kohtuniku minimaalseks vanuseks on üldjuhul 22 eluaastat, mis ühtib kohtunike 

Arengukavas sätestatud kohtuniku elukaare tingimustega. 

• Kandidaat suudab sooritada FIFA füüsilised testid vähemalt tasemele B. 

• Reeglite- ja  videotestide täitmisel minimaalselt 50% õigeid vastuseid. 

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

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. 

• Oodatud mängupäevade saadavus 60% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Sisu 

• Esiliiga grupis tegutsevalt kohtunikult oodatakse valmisolekut teenindada 

vähemalt 30 mängu, v.a rahvaliiga, ühel hooajal. 

• Kohtuniku otseseks kontaktisikuks on kohtunike osakonna juht. Kohtunikud 

saavad ka mängujärgset tagasisidet vaatlejatelt mängudel, kuhu nad on määratud 

(EL ja Esiliiga B).  

• Esiliiga kohtunikud võivad teenindada mänge nii väljakukohtuniku kui ka 

abikohtunikuna vastavalt oma valitud spetsiifikale meeste liigades alates 

madalamatest kuni Esiliigani. 

• Esiliiga kohtunikele viiakse läbi vähemalt viis erinevat seminari aastas, millest 

hooajaeelsest seminarist osavõtt on kohustuslik: 

o hooajaeelne seminar, reeglina veebruaris; 

o kevadine treeningpäev, reeglina aprillis; 

o reeglimuudatuste seminar reeglina mais;  

o sügisseminar, reeglina septembris; 

o hooajalõpu seminar, reeglina novembris; 

 

• Kohtunikel on soovituslik ühel korral kuus osa võtta regionaalsetest 

ühistreeningutest. 



 

• Vähemalt kahel korral aastas võimaldatakse kohtunikul monitoorida tema kehalist 

vormi ja viiakse läbi füüsilised testid. 

• Esiliiga kohtunikud omavad ligipääsu RefPal keskkonda.  

• Märtsist kuni detsembrini saadetakse kohtunikele kodutöid.  

• Arenguks eeldatakse seminaridel osalemist ning reeglite- ja  videotestide täitmist.  

• Kohtunikele hüvitatakse treeningutel, seminaridel, kevadisel treeningpäeval 

osalemiseks kulunud transpordikulud 100% ulatuses (kütus, bussipiletid jms.) ja 

määratud mängude teenindamiseks tehtud väljaminekud (üldiselt kehtestatud 

korras).  

• Esiliiga kohtunikud võivad kasutada EJL-i poolt kohtunikele pakutavaid hüvesid 

nt. MyFitness külastamine soodustingimustel, PL mängude külastamine, ajakiri 

Jalka tellimus jms. 

 

4. Väljund 

• Vähemalt 23-aastasel aktiivsel Esiliiga grupi kohtunikul, on võimalus 

kandideerida kõrgeima tasandi arenguprogrammi (PL arengugrupp).  

• Kui kohtunikul on olemas varasem kõrgem tase ja kogemused, siis võidakse neid 

määrata, vastavalt kohtunike osakonna otsusele, PL mängudele. 

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

võidakse langetada regionaaltaseme kohtunike gruppi. 

 

5. EJL-i õigused 

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

langetamiste põhimõtetes vastavalt tekkinud olukorrale, mille kinnitab kohtunike 

komisjon, et tagatud oleks järjepidev kohtunike areng ning nõutud kohtunike arv erinevates 

tasemegruppides. 

 

 

 

 

 

 
 


