
 
 
 

Eesti Ratsaspordi Liit 80110599, Pirita tee 12, Tallinn 10127 Estonia 

Ratsutamistreenerite eriosakoolituse juhend 
 

Treenerikutsest:  
 
Treenerikoolitus koosneb ülikoolide juures läbiviidavatest üldosa koolitusest ja ERL poolt 

ettevalmistatud eriosakoolitusest.  

Üldosakoolitustes käsitletakse inimese ja spordiga seotud alusteadmisi biomeditsiinis, 

pedagoogikas, psühholoogias koos vajalike üldteadmistega majanduse, spordikorralduse ja 

tööseadusandluse valdkonnas ning üldosa õpe moodustab 50% koolitusmahust.  

Üldosa koolitus viiakse läbi ülikoolide juures loengute ja seminaride vormis. Üldosakoolituste 

kohta leiab infot ERL-i kodulehelt www.ratsaliit.ee → Treenerikutse. Üldosakoolituse läbimine on 

iga treenerikutse taotleja kutseeksami kohustuslik osa. Üldosakoolituse läbimise eest seisab hea 

iga kutse taotleja iseseisvalt, üldosa eksam viiakse läbi kutseeksami käigus ERLi poolt. 

Ratsaspordi eriosakoolituses käsitletakse spordiala spetsiifilist teavet ning  eriosakoolitus toimub  

õppekava järgi. Eriosakoolitust koordineerib Eesti Ratsaspordi Liit ning koolitustest saab infot                         

ERL-i kodulehel  www.ratsaliit.ee – treenerikutse. 

Aastal 2014 viiakse treenerikoolitus läbi järgnevate osade ja mahtude 
kaupa: 

Treenerite eriosakoolituse I osa 

Koolituse aeg ja koht:  12 – 13 mai 2014, Tallinnas Saku Suurhallis, Paldiski mnt. 104b, 
"Rock" Lounge  ruumis ja Ratsakeskustes, mis teatatakse treenerite 
kodulehel http://treenerikoolitus.wordpress.com/ 

Sihtgrupp: EKR 3-5 taset aastal 2014 taotlejad. Vabakuulajad. Arvestatakse ka 
treenerite täiendkoolitusena taasatesteerimisel.  

Koolituse maht:  Kokku 30 tundi 

Registreerimise tähtaeg: 5 mai 2014 e-mailile Therje@ratsaliit.ee  

Registreerimisel teatada: 

� Osaleja nimi ja klubi või tall, kus treenib/töötab, 
� Kontaktandmed (e-mail, mob.) 
� Millist taset soovitakse taotleda 2014.aasta sügisel toimuval treenerite eksamil või 
� Soovitakse osaleda vabakuulajana 
� Tasumise viis (ülekandega, arvesoov, kohapeal sulas) 



 
 
 

Eesti Ratsaspordi Liit 80110599, Pirita tee 12, Tallinn 10127 Estonia 

Hinnad:   
� Koolitusel osalejatele - 100 EUR. 

Sisaldab 2 p. koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause. 

Ei sisalda: toitlustamist jm koolitusega seotud  kulusid.  

� Vabakuulajatele 1 päev – 50 eur. Hind ei sisalda: koolitusmaterjale, toitlustamist jm 

koolitusega seotud  kulusid.  

Ülekandega tasuda soovides palume kanda osalustasu Eesti Ratsaspordi Liidu arveldusarvele 

Swedbank EE552200221012348131 . Selgitusse kirjutada koolitusel osaleja nimi ja 

treenerikoolitus. Arve alusel tasujatel palume arvesoovist eelnevalt teatada therje@ratsaliit.ee 

Tagantjärgi arveid ei esitata! 

Ülekandega tasudes peab raha olema laekunud ülalnimetatud kontole 7.mai 2014 

 

Treenerite eriosakoolituse II osa 

� EKR - 3 kohustuslik praktika (vastavalt praktika juhendile), soovitav ERL koolituskalendris 
märgitud treenerite täiendkoolituste läbimine vabalt valitud mahus; 

� EKR - 4 kohustuslik ERL koolituskalendris märgitud treenerite täiendkoolituste läbimine 
mahus kokku 20 tundi; 

� EKR - 5 kohustuslik ERL koolituskalendris märgitud treenerite täiendkoolituste läbimine 
mahus kokku 40 tundi.  
 

Nimetatud koolitused märgitakse koolituskalendrisse viitega ´´Treenerite täiendkoolitus´´ 
 
Lähenevad treenerite täiendkoolitused, mis on kohustuslikuks osaks EKR – 5 tasemekoolituse 

läbimisel ja soovituslikud EKR – 3 ja EKR – 4 taseme taotlejatele (jälgida ka jooksvat infot ERL 

koolituskalendrist): 

• 10 – 11 mai 2014, Kolmevõistlustreeneritele ja sportlastele, koolitust viib läbi Edouard 
Legendre. Koolitust koordineerib Joosep Tikk, mob. 5342346, e-mail  joosep.tikk@gmail.com  
Juhendi leiate Ratsaliidu koolituskalendrist.    

• 16 – 19 juuni 2014, Takistussõidu treeneritele ja sportlastele, koolitust viib läbi FEI tuutor 
Stavros Georgopoulos. Koolitusel läbitakse moodul tasemekoolitusest, mille aeg ja tingimused 
täpsustatakse juhendiga. 

• 18 – 20 juuli 2014, Koolisõidu treeneritele, kohtunikele ja sportlastele, koolitust viib läbi FEI4* 
kohtunik Maja Štukelj. Koolitusel läbitakse moodul tasemekoolitusest, mille aeg ja tingimused 
täpsustatakse juhendiga. 

Lisainformatsioon: http://treenerikoolitus.wordpress.com/ 

Projektijuht Therje Prohorova, mob. 565 9905 therje@ratsaliit.ee   
 


