
 
 

Tegevkohtunikud 

SAALIJALGPALLI KOHTUNIKE ARENGUPROGRAMM 

 

1. Üldsätted 

Saalijalgpalli kohtunike arenguprogramm (edaspidi programm) on saalijalgpalli 

kohtunike arenguprogramm, mille eesmärgiks on võimaldada teatud arvul 

regionaaltasemel tegutsevatele kohtunikele teha samm elukaarel CSL mängude 

teenindamise suunal. Programmiga liitunud kohtunikelt nõuab Eesti Jalgpalli Liit (EJL) 

rohkem pühendumist kui regionaalkohtunikult, mis väljendub iseseisvas õppes ja 

korralistel koolitustel osalemises, füüsilise võimekuse arendamises, valmisolekus 

teenindada rohkem vastava tasemega mänge ja tagasiside saamises teenindatud mängudest 

mentoritelt/vaatlejatelt. 

 

2. Kandideerimise tingimused 

• Programmi saavad kandideerida litsentseeritud kohtunikud, kellel on vähemalt 2 

aastat saalijalgpalli kohtuniku kogemust ja viimasel hooajal teenindatud 

minimaalselt 15 mängu.  

• Kandidaadi minimaalseks vanuseks on 20 eluaastat ja maksimaalseks vanuseks on 

üldjuhul 30 eluaastat, mis ühtib kohtunike Arengukavas sätestatud kohtuniku 

elukaare tingimustega. 

• Programmi kandidaadid peavad tunnustama EJL-i üldtunnustatud eetika ja 

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt kohtunikele esitatud nõuetele. 

• Kohtunikud võivad kandideerida programmi iseseisvalt või siis vaatlejate 

soovitusel, läbimaks selleks kõik ettenähtud tingimused. 

• Oodatud mängupäevade saadavus 70% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Kandideerimise protsess 

• Kandidaat esitab tähtaegselt nõuetekohase motivatsioonikirja maksimaalse 

pikkusega üks lehekülg A4 formaadis. 

• Arengugrupi programmi juht koostöös kohtunike osakonnaga valib välja esitatud 

avalduste alusel kandidaadid. Programmis osalejad kinnitab kohtunike komisjon. 

• Igal aastal valitakse kandidaatide hulgast välja kuni 8 kohtunikku, kes kaasatakse 

kaheaastasesse programmi. 

o Programmis osalejate arv võib muutuda vastavalt kohtunike osakonna 

otsusele, millest informeeritakse huvitatuid enne kandideerimise algust. 

 

4. Programmi sisu 

• Kaheaastane programm koosneb erinevatest koolitustest s.h iseseisvast, 

füüsilistest treeningutest ja tagasiside saamisest mängu vaatlevatelt EJL-i 

ametiisikutelt. 

• Programmis osalejalt eeldatakse valmisolekut teenindada 20-30 mängu, v.a 

rahvaliiga, ühel hooajal, mis teeb programmi lõpuks kokku 40-60 teenindatud 

mängu. 



 

• Programmis osalevad kohtunikud saavad vaatlejatelt (vähemalt 4 mängu hooajal) 

kohest mängujärgset tagasisidet ja kirjalik kokkuvõte edastatakse läbi 

elektroonilise platvormi asjaomastele isikutele (kohtunik, kohtunike osakond, 

programmijuht).  

• Programmis osalevatele kohtunikele määratakse kaheks aastaks isiklik mentor. 

• Programmis osalejad võivad teenindada mänge nii noorte mängudel, naiste liigas 

ning meeste CSL ja Esiliigas. 

• Programmi liikmetele viiakse läbi vähemalt kaks erinevat seminari hooajal: 

o hooajaeelne seminar (esimesel aastal grupi selekteerimine ja kinnitamine), 

reeglina septembris; 

o play-offi eelne seminar, reeglina aprillis; 

• Kohtunikel on soovituslik 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 60% õigeid vastuseid.  

• Kahe hooaja vahel esitab programmis osaleja kirjaliku kokkuvõtte esimesest 

aastast ja ootustest oma arenguks järgmiseks aastaks maksimaalse pikkusega 1 

lehekülg A4. 

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

CSL mängude külastamine, ajakiri Jalka tellimus jms. 

 

5. Programmi väljund 

• Kõik programmi läbinud saavad EJL-ilt vastava tunnistuse. 

• Programmi lõppedes saab iga osaleja personaalse tagasiside programmi juhilt. 

• Edukamad lõpetajad edutatakse CSL kohtunike gruppi ja saavad võimaluse 

jätkata oma arengut vastavalt kohtunike elukaarele. 

• Osalejad, keda ei edutata, saavad jätkata kohtunikuna tegutsemist 

regionaaltasemel, mis ei välista tulevikus liitumist CSL kohtunike grupiga, kui 

kohtunik on järgmiseks arenguetapiks nõutava taseme omandanud. 

 

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 arv erinevates tasemegruppides. 

 
Kinnitatud 20.09.2021. 

Kohtunike komisjoni poolt. 
 

 

 

 

 



 
 


