
 
Tegevkohtunikud 

KOHTUNIKE PREMIUM LIIGA ARENGUGRUPI ARENGUPROGRAMM 

 

1. Üldsätted 

Premium liiga (PL) arengugrupi arenguprogrammi (edaspidi Programm) on 

jalgpallikohtunike kõrgeima taseme arenguprogramm, mille eesmärgiks on võimaldada 

areng noortel ja lootustandvatel väljakukohtunikel, kelles nähakse tulevikupotentsiaali 

teenindamaks vähemalt Premium liiga mänge, kuid võimalik, et ka FIFA tasemel 

kohtumisi.  Programmiga liitunud kohtunikelt nõuab EJL rohket individuaalset 

pühendumist, mis väljendub iseseisvas õppes ja korralistel koolitustel osalemises, reeglite- 

ja videotestide sooritamises ning nõutava tulemuse saavutamises, füüsilise võimekuse 

arendamises ja testimises, valmisolekus teenindada rohkem vastava tasemega mänge, 

märkida saadavust ERIS keskkonnas 75% ulatuses ja tagasiside saamises teenindatud 

mängude kohta mentoritelt/vaatlejatelt. Antud programm on eelduseks kõrgeima 

jalgpallikohtunike tasemegruppi edutamisel vastavalt kohtunike elukaarele. Programmis 

osalejate arv on piiratud. 

 

2. Programmiga liitumise tingimused 

• Programmiga saavad liituda litsentseeritud kohtunikud, kes on olnud aktiivsed 

kohtunikud vähemalt 7 viimast aastat.  

• Kandidaat on edukalt läbinud KAAT ja Talendiprogrammi või silma paistnud 

eeskujuliku tegutsemisega regionaaltasemel. 

• Kandidaadi minimaalseks vanuseks on 23 eluaastat ja maksimaalseks vanuseks on 

üldjuhul 35 eluaastat, mis ühtib kohtunike Arengukavas sätestatud kohtuniku 

elukaare tingimustega. 

• Kandidaat suudab sooritada FIFA füüsilised testid vähemalt tasemele A. 

• Kandidaat suudab  reeglite- ja  videotestides saavutada minimaalselt 70% õigeid 

vastuseid. 

• Programmis osalejad peavad tunnustama EJL-i üldtunnustatud eetika ja käitumise 

norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. (link 

distsiplinaarmäärusele) 

• Oodatud mängupäevade saadavus 75% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Kandideerimise protsess 

• Programmiga liitujate kandidaadid valib välja kohtunike osakonna juht koostöös 

kohtunike koolitusjuhi ja kohtunike osakonna eksperdiga ning esitab need 

läbivaatamiseks kohtunike komisjonile.  

• Kohtunike osakond valib reeglina igal aastal välja kandidaatide hulgast 4 

kohtunikku, kes kaasatakse neljaaastasesse programmi. 

• Kandidaadid peavad eelnevalt kinnitama oma programmiga liitumise soovi. 

• Lõpliku osalejate nimekirja kinnitab EJL-i kohtunike komisjon kohtunike 

osakonna juhi ettepanekute alusel. 

• Programmis osalejate arv võib muutuda vastavalt kohtunike osakonna otsusele, 

millest informeeritakse huvitatuid enne programmi algust. 

 



 
4. Programmi sisu 

• Neljaaastane programm koosneb erinevatest koolitustest s.h iseseisvatest, 

füüsilistest treeningutest ja tagasiside saamisest mängu vaatlevatelt EJL-i 

ametiisikutelt (mentorid, vaatlejad); 

• Programmi vältel pühendatakse väga palju jalgpallireeglite tundmaõppimisele s.h 

läbi iseseisva töö, koolitused on üles ehitatud reeglite peatükkidest lähtuvalt. 

• Programmis osalejalt eeldatakse valmisolekut teenindada 30-35 mängu, v.a 

rahvaliiga, ühel hooajal, mis teeb programmi lõpuks kokku 120-140 teenindatud 

mängu. 

• Programmis osalevad kohtunikud saavad vaatlejatelt kohest mängujärgset 

tagasisidet, kirjalik kokkuvõte edastatakse läbi elektroonse platvormi 

asjaomastele isikutele (programmijuht, koolitusjuht vms.). Programmijuht 

koondab kokku kõikide programmis osalejate mängude vaatlemiste kokkuvõtted.  

• Programmis osaleja saab neljaks aastaks personaalse mentori, kes vahetub kahe 

aasta täitumisel.  

• Programmis osalejad teenindavad mänge peamiselt väljakukohtunikuna, 

eliittasemete noorte mängudel, meeste liigades alates madalamatest kuni PL-ni. 

Määramiste aluseks on kohtunike valmisolek selliste mängude teenindamiseks. 

• Programmi liikmetele viiakse läbi vähemalt seitse erinevat seminari aastas: 

o hooajaeelne seminar, reeglina veebruaris; 

o kevadine treeningpäev (füüsiline+teooria), reeglina aprillis; 

o reeglimuudatuste seminar, reeglina mais;  

o PL arengugrupi suvine kogunemine, reeglina juunis; 
o suvine mitmepäevane seminar, reeglina juulis; 

o kohtunike sügisseminar, reeglina septembris; 
o hooaja lõpuseminar, reeglina novembris; 

 

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

• Vähemalt neljal korral aastas monitooritakse kohtuniku kehalist vormi ja viiakse 

läbi erinevad füüsilised testid. 

• Programmi kestvuse ajal mõõdetakse kohtuniku kehalisi võimeid SDS, yo-yo ja 

FIFA testidega ning jälgitakse keha kompositsiooni; 

• Programmi liikmetele korraldatakse ühine kevadine treeningpäev, kus nad saavad 

personaalset tagasisidet kehalise ettevalmistuse instruktorilt ning koolitusjuhilt; 

• Programmis osalejad saavad ligipääsu RefPal keskkonda, kohtunikel on kohustus 

hinnata 50% mängudest, kaasa arvatud enda teenindatud mängud. 

• Märtsist kuni detsembrini saadetakse programmis osalejatele kodutöid, mis tuleb 

esitada tähtaegselt.  

• Arenguks eeldatakse seminaridel osalemist ning reeglite- ja  videotestide täitmisel 

minimaalselt 70% õigeid vastuseid. 

• Iga hooaja alguses lõpus esitab programmis osaleja kirjaliku kokkuvõtte hooajast 

ja ootustest oma arenguks järgmiseks aastaks maksimaalse pikkusega 1 lehekülg 

A4. 

• Programmis osalejatele hüvitatakse treeningutel, seminaridel, kevadisel 

treeningpäeval osalemiseks kulunud transpordikulud 100% ulatuses (kütus, 



 
bussipiletid jms.) ja määratud mängude teenindamiseks tehtud väljaminekud 

(üldiselt kehtestatud korras).  

• EJL väljastab programmis osalejatele varustuse nt. dress ja treeningsärk. 

• Programmis osalejad võivad kasutada EJL-i poolt kohtunikele pakutavaid hüvesid 

nt. MyFitness külastamine soodustingimustel, PL mängude külastamine, ajakiri 

Jalka tellimus jms. 

 

5. Programmi väljund 

• Kõik programmi läbinud saavad EJL-ilt vastava tunnistuse. 

• Programmi lõppedes saab iga osaleja personaalse tagasiside programmijuhilt. 

• Edukamad lõpetajad, kes on läbinud intervjuu kohtunike osakonna juhiga, 

minimaalselt 1 väljakukohtunik, edutatakse Premium liiga väljakukohtunike 

gruppi ning saavad võimaluse jätkata oma arengut karjäärikohtunikuna vastavalt 

kohtunike elukaarele. 

• Alternatiivselt on programmis osaleval kohtunikul võimalik teha muudatus 

spetsialiseerumises ja liikuda Premium liiga või Esiliiga abikohtunike gruppi. 

• Osalejad, keda ei edutata, saavad jätkata kohtunikuna tegutsemist Esiliiga- või 

regionaaltasemel. See ei välista edutamist kõrgemasse tasemegruppi, kui kohtunik 

on jõudnud vastavale tasemele ja tema saavutatud omadused on järgmiseks 

arenguetapiks valmis. 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


