
 
 

Alustavad kohtunikud 

KOHTUNIKE ARENGUPROGRAMM KOHTUNIKE KOOL 

 

1. Üldsätted 

Kohtunike kooli programm (edaspidi programm) on alustavate jalgpallikohtunike 

arenguprogramm, mille eesmärgiks on varustada Eesti Jalgpalli Liitu (EJL) piisava arvu 

kohtunikega teenindamaks noorte-, naiste- ja madalamate liigade jalgpallimänge Eestis. 

 

2. Kandideerimise tingimused 

• Programmi sisendiks on klubikohtunikud, noor-, amatöör- või tippmängijad, 

samuti huvilised väljastpoolt jalgpalliringkonda.  

• Programmi  saab kandideerida minimaalselt 15-aastaselt, mis on Arengukavas 

sätestatud kohtuniku elukaare tingimustega. 

• Programmi kandidaadid peavad tunnustama EJL-i üldtunnustatud eetika ja 

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. 

• Oodatud mängupäevade saadavus 40% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Kandideerimise protsess 

• Kandidaat esitab tähtaegselt nõuetekohase sooviavalduse läbi 

registreerimisvormi, mis on leitav Eesti Jalgpalli Liidu kodulehelt. 

• Regioonijuhid jagavad kandidaadid regioonipõhiselt ja korraldavad huvitatud 

isikutele koolitused.  

 

4. Programmi sisu 

• Aastane programm koosneb kahest erinevast koolitusest. Osa I keskendub 

abikohtuniku rollile ja viiakse läbi reeglina märtsikuus. Osa II keskendub 

väljakukohtuniku rollile ja viiakse läbi reeglina juulikuus. 

• Lisaks kahele koolitusele viiakse programmis osalejale läbi ka reeglimuudatuste 

seminar mais. 

• Programmis osalejalt oodatakse valmisolekut teenindada 10 EJL-i poolt määratud 

mängu, v.a rahvaliiga, ühel hooajal. 

• Programmis osaleva kohtuniku otseseks kontaktisikuks on tema regiooni eest 

vastutav regioonijuht, kes võimaluse korral jälgib kohtunikke ja annab neile 

suulist ja kirjalikku tagasisidet.  

• Programmis osalejad võivad teenindada mänge nii abikohtunikena (Osa I 

läbimisel) kui ka väljakukohtunikena (Osa II läbimisel) erinevate tasemete noorte 

mängudel, kõikides naiste liigades ning meeste liigades alates IV liigast kuni II 

liigani. Samuti saab kohtunik klubikohtunikuna teenindada mänge, kus on nõutav 

jalgpallikohtuniku litsentsi olemasolu. 

• Programmi liikmetel võimaldatakse osaleda treeningmängudel abikohtunike (Osa 

I läbimisel) ja väljakukohtunikena (Osa II läbimisel). 

• Kohtunikel on soovitus osa võtta regionaalsetest ühistreeningutest, mille raames 

korraldatakse ka praktikatunde nii abikohtuniku kui ka väljakukohtunikuna 

tegutsemiseks. 



 

• Märtsist kuni detsembrini saadetakse programmis osalejatele kodutöid.  

 

5. Programmi väljund 

• Kõik programmi läbinud saavad EJL-ilt vastava tunnistuse. 

• Programmi lõppedes saab iga osaleja personaalse tagasiside programmijuhilt. 

• Lõpetajad liigitatakse esimesel tegutsemisaastal alustavate kohtunike tasandile, 

omades hooaja lõpuni staatust KoolXX (XX on kohtuniku kooli lõpetamise aasta). 

Teisel tegutsemisaastal kohtunikuna jätkates liigitatakse ta regionaalkohtunike 

tasemele ja neil on võimalus jätkata oma arengut tegevkohtunikuna vastavalt 

kohtunike elukaarele. 

 

6. 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 arve erinevates tasemegruppides. 

 
 


