
 

SPORDIALA SPETSIIFIKAST TULENEVAD NÕUDED  

RATSASPORDI TREENERIKUTSE TAOTLEMISEKS 

Kinnitatud ERL juhatuse koosolekul 12.02.2014 

 

Ratsaspordi treenerikutse nõuded põhinevad Kutse andmise korral1, seda täiendavatel 

juhenditel, treenerite Kutsestandarditel, mille väljatöötamisel on lähtutud Spordiseadusest 

ja  Kutseseadusest2 ning Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) poolt kinnitatud regulatsioonidest, 

samuti Treeneri eetikakoodeksil, FEI Hobuse kohtlemine ja võistluseetika (FEI Code of 

Conduct) jt treeneritööd ja ratsasporti reguleerivatel dokumentidel. 

Käesolev dokument kehtestab lisaks Kutse andmise korrale täpsustatud erialased 

eeltingimused ning kutse taotlemisel esitatavad dokumendid. 

 

I. KUTSE ESMANE JA TASEME TÕSTMISE TAOTLEMINE 

 

Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud 

taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid 

dokumentidega: 

1. Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on: 
 

→ Vanus vähemalt 18 aastat 

→ Abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 

30 tundi ja eriosakoolituseks 30 tundi) 

→ ERL Rohelise Kaardi omamine 

→ ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine 

→ Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida 

lihtsustatud korras 

→ Ratsutamise oskus tasemetel: koolisõit LRaskem , takistussõit 110 cm, maastikusõidu oskus. 

Vähemalt ühe nimetatud ratsaspordiala fikseeritud tulemus ERL-is nimetatud tasemel 

→ Esmaabi 16 tunnise koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul 

→ 4-6 kuu jooksul peale tasemekoolitust treeneri õppepraktika läbimine (sh 

rühmatreeningute juhendamine) ja juhendaja kirjaliku soovituse omamine3 

→ Soovituslikult õpilaste olemasolu 

                                                           

1
 Kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 20.11.2013 

2
 Kõik dokumendid on leitavad Olümpiakomitee kodulehelt www.eok.ee 

3
 Treeneripraktika vorm kinnitatakse ERL-i kutsekomisjoni otsusega.  



2. Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on: 

 

→ Abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine 

→ Nooremtreeneri, EKR-4 tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi (jaguneb 

üldosakoolituseks 50 tundi ja eriosakoolituseks 50 tundi) 

→ ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui varem pole läbitud. 

→ Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul 

→ Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrgharidusega taotlejatel võimalus üldosa läbida 

lihtsustatud korras 

→ Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 kutsetasemel 

→ Enamus õpilasi omavad ERL Rohelist Kaarti 

→ Õpilased osalevad ERL kalenderplaani võistlustel 

3. Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise täpsustatud eelduseks on: 
 

→ Nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine 

→ Treeneri, EKR-5 tasemekoolituse läbimine mahus 140 tundi (jaguneb üldosakoolituseks 

70 tundi ja eriosakoolituseks 70 tundi) 

→ Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 

kutsetasemel kokku 

→ Viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidusega 

taotlejatele üldosa läbimine lihtsustatud korras 

→  Esmaabi koolituse läbimine  viimase 4 aasta jooksul 

→ Õpilased omavad Rohelist Kaarti 

→ Lubatud spetsialiseerumine ühele ratsaspordialale, millel õpilased on järgusportlased ja 

osalevad soovitavalt EMV tasemel 

→ Vaatlusanalüüs ja/või essee 



Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid: 
 

1) treenerikutse taotlemise avaldus 

2) vormikohane CV, kus on kirjas enda võistlustulemused (nõutav EKR-3 tasemel),  

RK  number 

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) 

4) koopia haridust tõendavast dokumendist 

5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavatest dokumentidest 

6) esmaabi 16 tunnise koolituse läbimise tunnistus4 

7) vormikohane treeneri õppepraktika vorm koos juhendaja(te) soovitusega (nõutav EKR-3 

tasemel) 

8) vaatlusanalüüs ja/või essee (nõutav EKR-4 ja -5 tasemel), mis täpsustatakse juhendiga 

9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta5 

 

Vanemtreeneri, EKR-6; Meistertreeneri, EKR-7 ja Eliittreeneri, EKR-8 

kutse taotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on 

leitav EOK kodulehel www.eok.ee 

 

 

                                                           

4
 Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja 

täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus 

väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. 

    Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 
5
 Vastavalt EOK Kutse taotlemise tasu määradele, http://www.eok.ee/treenerite-kutseandmise-

alusdokumendid 

 



II. KUTSE TAASTAOTLEMINE 
 

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud 

täiendkoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega: 

1. Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise täpsustatud eelduseks on: 
 

→ Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi 

→ ERL Rohelise Kaardi väljaandmise koolituse läbimine, kui pole varem läbitud 

→ Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul 

→ Töötamine erialal minimaalselt 1 aasta viimase 4 aasta jooksul 

→ Töötamine treenerina (sh, ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad 

Rohelist Kaarti, fikseeritud võistlustulemused klubi/ratsakooli tasemel. 

→ vaatlusanalüüs ja/või essee 

2. Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise täpsustatud 

eelduseks on: 
 

→ Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi  

→ Vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 4 

aasta jooksul 

→ Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul 

→ Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühma treenerina), kelle õpilased omavad 

Rohelist Kaarti, võistlustulemusi ERL kalenderplaani võistlustel. Soovitav järgusportlaste 

olemasolu. 

→ vaatlusanalüüs ja/või essee 

3. Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on: 
 

→ Erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi 

→ Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta 

jooksul 

→ Esmaabi koolituse läbimine viimase 4 aasta jooksul 

→ Töötamine treenerina (sh ratsakooli õpperühmade vastutava treenerina), kelle õpilased 

omavad Rohelist Kaarti, on järgusportlased ja kes võistlevad ERL kalenderplaani 

võistlustel, soovitavalt EMV-l ja RV-l tasemel. 

→ vaatlusanalüüs ja/või essee 



Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid: 

 

1) treenerikutse taotlemise avaldus 

2) vormikohane CV, kus on kirjas õpilaste tulemused 

3) koopia täienduskoolitust tõendavatest dokumentidest 

4) esmaabi koolituse läbimise tunnistus6 

5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta koopia 

isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud 

6) vaatlusanalüüs ja/või essee (täpsustatakse juhendiga) 

 

 

Vanemtreeneri, EKR-6, Meistertreeneri, EKR-7 ja Eliittreeneri, EKR-8 

kutse taastaotlemise eeldused on kirjas Kutse andmise korras, mis on 

leitav EOK kodulehel www.eok.ee 

                                                           

6
 Esmaabikoolituse tunnistus vastavalt sotsiaalministri määruse ˇˇTöötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja 

täiendõppe kordˇˇ § 1.(1) 4)ettevõttes esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe, mis viiakse läbi ja tunnistus 

väljastatakse Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutuses. 

    Esmakordselt peab läbima 16 tunnise koolituse, järgnevad korrad 8 või enam tunnised koolitused 

 



LISA 1.KUTSEKVALIFIKATSIOONI ESMAKORDSE JA TAASTAOTLEMISE RATSASPORDI ERIOSA KRITEERIUMITE KOONDTABEL 

Esmakordne 

taotlemine 

EKR-3 EKR-4 EKR-5 SOORITUSVIIS 

Eeldused Vanus vähemalt 18 aastat EKR-3 kutsetaseme omamine EKR-4 kutsetaseme omamine Taotleja kompententsuse 

hindamine e. kutseeksam 

Teoreetilised teadmised - läbitud tasemekoolitus 60h 
- sooritatud teoreetliste teadmiste 
test 

-Läbitud tasemekoolitus 100 h. 
- sooritatud teoreetliste teadmiste 
test 

-läbitud tasemekoolitus 140 h, 
- sooritatud teoreetliste 
teadmiste test 

Testi sooritamine (20  
küsimust/ tasemete kaupa 
erinevad) 

Ohutus, hobuste 

käsitlemine, esmaabi 

- ERL Rohelise Kaardi omamine, 
- esmaabikoolituse läbimine, 
-ERL RK väljaandmise koolituse 
läbimine 

- ERL Roheline kaardi väljaandmise 
koolituse läbimine, kui varem pole 
läbitud 
- esmaabikoolituse läbimine 

- esmaabikoolituse läbimine, RK eksami 
läbimine/võistluslitsentsi  
omamine,  
esmaabi koolituse tunnistus 

Ratsutamistase/ 

võistlustulemused  

- KS  Lraskem, TS 110 cm, 
maastikusõidu kogemus, 
- võistlustulemused fikseeritud ERL-s 
min. ühel nimetatud alal 

-Kontrollitud EKR-3  tasemel. Kontrollitud eelnevatel tasemetel Arvestamine 
võistlustulemuste põhjal/ 
praktilise testi sooritamine/ 
järgu omamine 

Praktilised treeneri 
oskused/ töötamine 
treenerina, 
õppepraktika 

- treeneri  õppepraktika 4-6 jooksul 
(s.h.rühmatunnid) läbimine ja 
juhendaja soovitus 

- erialane töökogemus min.1 aastat.  
- vaatlusanalüüs ja/või essee 
 

- erialane töökogemus min.3 a. 
- lubatud spetsialiseerumine 
ühele ratsaspordialale 
- vaatlusanalüüs ja/või essee 

ERL andmebaas 
CV info 

Õpilased/õpilaste 

tulemused 

Soovituslikult õpilaste olemasolu - omavad ERL Rohelist Kaarti. 
- osalevad  ERL-i kalenderplaani 
võistlustel  

- omavad ERL Rohelist Kaarti,  
- õpilaste hulgas on järgusportlasi 
- osalevad soovitavalt EMV 
tasemel 

ERL andmebaas 
CV info 

Taastaotlemine EKR-3 EKR-4 EKR-5 SOORITUSVIIS 

Täiendkoolitus 

Töötamine treenerina 

4.a.jooksul 

- täiendkoolitus 60 h 
- esmaabikoolituse läbimine,  
- erialane töökogemus min 1 a.  
- ERL RK väljaandmise koolituse 
läbimine, kui varemalt pole läbitud 
- vaatlusanalüüs ja/või essee 

- täiendkoolitus 60 h 
- esmaabikoolituse läbimine,  
- erialane töökogemus min 2 a.  
- vaatlusanalüüs ja/või essee  

- täiendkoolitus 60 h 
- esmaabikoolituse läbimine,  
- erialane töökogemus  min.3a  
s.h.ratsakooli õpperühmade 
vastutava treenerina 
- vaatlusanalüüs ja/või essee 

Täiendkoolitustunnistused 
CV info 
vaatlusanalüüs ja/või essee 
digitaalselt. 

Õpilaste tulemused - omavad ERL Rohelist Kaarti 
- fikseeritud võistlustusemused 
klubi/ratsakooli tasemel  

- omavad ERL Rohelist Kaarti  
- osalevad ERL-i kalenderplaani 
võistlustel, 
- soovitav järgusportlaste olemasolu 
- vaatlusanalüüs ja/või essee 

- omavad ERL Rohelist Kaarti  
- osalevad ERL-i kalenderplaani 
võistlustel ja on järgusportlased, 
soovitavalt osalevad EMV ja RV 
võistlustel. 

ERL andmebaas 

CV info 

 


