
 

 
 

Eesti Ratsaspordi Liit kuulutab välja EKR 3,4,5 taseme 

ratsutamistreenerite  taasatesteerimise. 
 

 

Taasatesteerimisele on oodatud kõik EKR 3,4 ja 5 taseme ratsutamistreenerid, kelle 

kutsetunnistuse kehtivus lõppeb 2014. aastal 

 

Kutse taasatesteerimisel peab osalema ja uut kutsetunnistust taotlema enne kutse 

kehtivusaja lõppu. Peale kehtivusaja lõppu tuleb üldjuhul kutsekvalifikatsiooni 

uuendamiseks sooritada kutseeksam uuesti! 

 

Taasatesteerimise aeg: 22 aprill 2014 kell 16.00 

 

Korraldaja:  Eesti Ratsaspordi Liit koostöös Eesti Olümpiakomiteega, 

ERL Kutsekomisjon 

  

Taasatesteerimise kriteeriumite aluseks on kehtestatud Treenerite Kutsestandard ja 

taasatesteerimine viiakse läbi vastavalt  Ratsutamistreenerite kutseandmise täpsustatud 

eeltingimustele. 

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud 

täiendkoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega: 

1. Abitreeneri, EKR-3 (endine I tase) 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. 

→ Essee. Teema: Minu treeneritöö filosoofia. 

 



2. Nooremtreeneri, EKR-4 (endine II tase)  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. 

→ Essee. Teema: Minu treeneritöö filosoofia. 

3. Treeneri, EKR-5 (endine III tase) 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. 

→ Essee. Teema: Minu treeneritöö filosoofia. 

Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid: 

 
1) treenerikutse taotlemise avaldus 

2) vormikohane CV, kus on kirjas õpilaste tulemused 

3) koopia isikuttõendavast dokumendist 

4) koopia täienduskoolitust tõendavatest dokumentidest 

5) koopia esmaabikoolituse läbimise tunnistusest
1
 

6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta 

7) Essee 

Avaldus ja CV vorm saadaval Ratsaliitu kodulehel www.ratsaliit.ee – treenerikutse ja 

http://treenerikoolitus.wordpress.com/ - dokumendid 

 

                                                 
1
 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 

 



 

Kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise tervikdokumenti saate lugeda 

kodulehel www.ratsaliit.ee – treenerikutse ja http://treenerikoolitus.wordpress.com/ - 

dokumendid. 

        

 

Dokumentide esitamise tähtaeg:    8 aprill 2014 e-mailile therje@ratsaliit.ee 

 

Tagasiside taotlejale:  Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 7 päeva 

jooksul pärast esitamise tähtaega ning teavitab 

taastaotlejat tema vastavusest kvalifikatsioonile ja 

vajalikkusest osaleda vestlusel hiljemalt 16 aprillil kutse 

taastaotleja avalduses näidatud meiliaadressil.  

Kui taastaotleja ei ole saanud selleks tähtajaks tagasisidet, 

palume koheselt ühendust võtta projektijuhiga. 

 

Taasatesteerimise ajakava, koht,  jm informatsioon avaldatakse treenerikoolituse 

kodulehel  http://treenerikoolitus.wordpress.com   

 

Kutse taasatesteerimise tasu määrad: 

 

Treener  EKR-3  -  32 eur 

Treener  EKR-4  -  38 eur 

Treener  EKR-5  -  45 eur 

 

Tasuda: Eesti Ratsaspordi Liit, EE552200221012348131  Swedbank 

Maksekorraldusele palume kirjutada: taasatesteerimine ja inimese nimi, kelle eest 

tasutakse. Arveid väljastatakse ainult ettetellimisel. 

 Arvesoov saata e-mailile Therje@ratsaliit.ee  

 

LISAINFORMATSIOON 

 

Projektijuht: Therje Prohorova, therje@ratsaliit.ee  , mob. 56 599 05 

www.ratsaliit.ee , www.eok.ee  ja http://treenerikoolitus.wordpress.com  


