
 
Tugistruktuur 

KOHTUNIKE VAATLEJAD 

 

1. Üldsätted 

Kohtunike vaatlejad on endised kohtunikud, kellel on väga hea arusaam Eesti Jalgpalli 

Liidu (EJL) ja UEFA juhtnööridest erinevate olukordade tõlgendamiseks ja 

lahendamiseks. Ühtlasi on neil oskus hinnata kohtuniku pehmeid oskusi mängu jooksul: 

kehakeel, vile tonaalsus, suhtlemisoskus, empaatia, sportlikkus jms. Vaatleja roll on 

ühteaegu olla kohtuniku tugiisik mängul ja kohtuniku õpetaja ning teisalt anda tagasisidet 

kohtuniku tööle läbi oma raporti. Vaatleja on nii kohtuniku kaitseks mängudel 

kui ka peegeldab kohtunikule tagasi tema sooritust.  

 

2. Eeldused 

• Vaatleja peab olema kuulunud Eestis TOP kohtunike gruppi või olnud FIFA 

kategooria kohtunik. 

• Vaatlejana tegutsevad isikud peavad tunnustama EJL-i üldtunnustatud eetika ja 

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt vaatlejale esitatud nõuetele. 

• Vaatlejate valikul arvestatakse järgmiste omadustega: 

o Kogemus (millisel tasemel ja kui kaua tegutses vaatleja eelnevalt 

kohtunikuna) 

o Isikuomadus (positiivsus, avatus, ausus) 

o Kohusetunne (raporti esitamise aegsus, hõivatuse tase) 

o Õppimissoov (seminaridel osalemine, RefPali hinnangute tegemine) 

o Oskus (tagasiside kohtunikelt, antud hinnangute adekvaatsus / 

kokkulangevus ametlike hinnangutega) 

• Oodatud mängupäevade saadavus 50% ERIS hõivatuse kalendris. 

 

3. Sisu 

• EJL ootab vaatlejalt vähemalt 20 mängu teenindamist hooajal. 

• Vaatlejad on määratud kõigile PL, Esiliiga ja Esiliiga B mängudele ning 

valikuliselt saalijalgpalli meistri – ja karikavõistlustele. Lisaks määratakse 

vaatlejad olulistele karikamängudele ning üleminekumängudele. Vaatlejaid 

kaasatakse ka KAAT ja Talendigrupi arengugrupi kohtunike mängudele. 

• Kohtunike vaatleja otseseks kontaktisikuks EJL-is on kohtunike osakonna 

koolitusjuht.  

• Kohtunike vaatlejad on jagatud kahte gruppi, millest esimene grupp tegutseb 

peamiselt Premium liiga mängudel ning arengugruppide kohtunike mängudel ja 

teine grupp Esiliiga ja Esiliiga B mängudel. 

• Esiliiga ja Esiliiga B mängudel täidab vaatleja ka mänguinspektori rolli. 

• Vaatlejatele viiakse läbi vähemalt neli erinevat seminari aastas: 

o hooajaeelne seminar, reeglina veebruaris koos TOP grupi kohtunikega; 

o reeglimuudatuste seminar, reeglina mais; 

o kahepäevane suveseminar, reeglina augustis; 

o hooaega kokkuvõttev seminar, reeglina novembris;  

• Kord aastas viiakse läbi ka uute vaatlejate koolitus, reeglina perioodil aprillist – 

juunini (teooria + praktilised mängud kogenud vaatlejaga). 



 

• Jaanuarist veebruarini saadetakse kohtunike vaatlejatele kodutöid, nende 

esitamine on soovituslik.  

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

I grupp 75% õigeid vastuseid, II grupp 60% õigeid vastuseid. Oodatud on RefPalis 

mängude hindamine, kohustus hinnata minimaalselt enda mängud.  

• Kohtunike vaatlejad võivad kasutada EJL-i poolt kohtunikele pakutavaid hüvesid: 

Premium liiga ja Eesti koondiste mängude külastamine jmt. 

 

4. Väljund 

• Tugistruktuuris osalemise kaudu võib inimestel tekkida võimalus hilisemaks 

töötamiseks EJL-i kohtunike osakonnas või kohtunike komisjonis ning läbi selle 

ka rahvusvahelisel areenil vaatleja, delegaadi või muus rollis. 

o Rahvusvaheline vaatleja – EJL-i poolt UEFA’le esitatud isik, kes saab 

tulla ainult kas kohtunike osakonna töötajate või kohtunike komitee 

liikmete hulgast. Tema määramise otsuse teeb kohtunike komitee 

vaatlejate valdkonna vastutaja ettepanekul. 

 

5. EJL-i õigused 

EJL-i kohtunike osakonnal on õigus teha ettepanekuid muudatuste/erisuste, gruppide 

edutamiste ja langetamiste põhimõtetes vastavalt tekkinud olukorrale, mille kinnitab 

kohtunike komisjon, et tagatud oleks järjepidev tugistruktuuri areng ning nõutud 

vaatlejate arv erinevates tasemegruppides. 

 
 


