
 
 

Tegevkohtunikud 

REGIONAALKOHTUNIKE TASAND 

 

1. Üldsätted 

Regionaalkohtunike tasandi moodustavad harrastuskohtunikud, kes on kas oma karjääri 

alguses või on valinud kohtunikutöö kui hobi ning teenindavad mänge pigem oma 

kodukohas või regioonis. Samuti tegutsevad regionaalkohtunike tasemel kogenud 

kohtunikud, kes on lõpetanud tegutsemise karjäärikohtunikuna, ning ka need kohtunikud, 

kes vajavad arenguprogrammi lõppedes täiendavate kogemuste hankimist. 

Regionaalkohtunike olemasolu võimaldab Eesti Jalgpalli Liidul (EJL) viia läbi noorte-, 

naiste- ja madalamate liigade jalgpallimänge. Regionaalkohtunike tasandile liiguvad 

automaatselt möödunud hooajal kohtunike kooli lõpetanud aktiivsed kohtunikud.  

 

2. Eeldused 

• Regionaalkohtunike tasandil tegutsevad litsentseeritud kohtunikud, kes on läbinud 

kohtunike kooli kaks osa ja kellel on aastane kohtunikukogemus. Aktiivseks 

kohtunikuks loetakse vähemalt 10 mängu teenindamist möödunud hooajal.  

• Kohtuniku minimaalseks vanuseks on 16 eluaastat, mis ühtib kohtunike 

Arengukavas sätestatud kohtuniku elukaare tingimustega. 

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

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. 

• Oodatud mängupäevade saadavus 50% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Sisu 

• Regionaaltasandil tegutsevalt kohtunikult oodatakse valmisolekut teenindada 

vähemalt 10 mängu, v.a rahvaliiga, ühel hooajal. 

• Regionaaltasandil tegutseva kohtuniku otseseks kontaktisikuks on tema regiooni 

vastutav regioonijuht, kes võimaluse korral jälgib kohtunikke ja annab neile 

suulist ja kirjalikku tagasisidet.  

• Kohtunikud võivad teenindada mänge nii väljakukohtuniku kui ka abikohtunikena 

erinevate tasemete noorte mängudel, kõikides naiste liigades ning meeste 

madalamates liigades. 

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

määrata, vastavalt kohtunike osakonna otsusele, Esiliiga ja Esiliiga B mängudele. 

• Regionaalkohtunikele viiakse läbi vähemalt kaks erinevat seminari 

kalendriaastas: 

o hooajaeelne seminar märtsis; 

o reeglimuudatuste seminar mais;  

 

• Kohtunikel on soovitus ühel korral kuus osa võtta regionaalsetest 

ühistreeningutest, mille raames korraldatakse ka praktikatunde nii abikohtuniku 

kui ka väljakukohtunikuna tegutsemiseks. 

• Vähemalt kord hooajal võimaldatakse kohtunikul monitoorida tema kehalist 

vormi ja viiakse läbi füüsilised testid. 



 

• Märtsist kuni detsembrini saadetakse kohtunikele kodutöid.  

• Kohtunike nädalal võimaldatakse väljavalitud regionaaltasandi kohtunikel 

teenindada mänge koos kogenud TOP grupi kohtunikuga. 

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

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

nagu Premium liiga mängude külastamine, ajakiri Jalka tellimus jms. 

 

4. Väljund 

• Vähemalt 18-aastasel aktiivsel regionaalkohtunikul, kes soovib liikuda 

harrastuskohtunikust karjäärikohtunikuks, on võimalus kandideerida esimese 

tasandi arenguprogrammi (KAAT). Välja valitud regionaaltasandi kohtunikud 

saavad võimaluse jätkata oma arengut karjäärikohtunikuna vastavalt kohtunike 

elukaarele. 

 

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. 

 

 

 
 


