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VIBULASKMISE  TREENERI  KUTSE  TÕENDAMISE JA HINDAMISE  ALUSED 
 
Vibulaskmise treenerite kutse andmisel on aluseks:  

• Kutse andmise kord treeneri kutsele 
• Kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja hindamise alused 
• Treener I, II, III, IV, V kutsestandard 
• Kutseseadus ja teised antud valdkonda puudutavad dokumendid     

 
 
Vibulaskmise treeneri kutse andmine I, II ja III tase 
 
Antud tasemete kutse tõendamise vormiks on kirjalik teadmiste eksam ja praktiliste oskuste 
kontroll. 
 
Kirjalik teadmiste eksam 
 
Kirjalikuks teadmiste eksamiks on internetipõhine test, milles on 40 küsimust ja igale 
küsimusele on antud 4 vastusevarianti, millest ainult 1 on õige.  
 
Need 40 küsimust jagunevad analoogiliselt tasemekoolituse ainete osakaalule:  
20 küsimust on seotud oma spordiala, selle reeglite ja õpetamise tundmisega  
10 küsimust on seotud biomeditsiiniliste teadmistega  
6 küsimust on seotud pedagoogika ja psühholoogia tundmisega ning  
4 küsimust on seotud üldteadmistega (majandus, seadused, spordikorraldus jms.).  
 
Testi sooritamisel on kõrvaliste abivahendite kasutamine keelatud, välja arvatud II ja III 
taseme eksami puhul Eastoni noolte määramise tabel, mille annab eksamikomisjoni liige 
eksami alguses. 
 
Testi sooritamiseks on aega kokku kuni 60 minutit (30 + 30 minutit). 
 
Testi erialased küsimused on kooskõlas vibulaskmise treenerite õppekavas välja toodud 
teemadega. 
 
Näide I taseme erialase eksami küsimusest: 

* Milline neist EI OLE FITA süsteemis kasutusel olev vibuklass: 
  A. Plokkvibu (compound) 

  B. Sport- ehk olümpiavibu (recurve) 
  C. Lühivibu (shortbow) 
  D. Pikkvibu (longbow) 

* Õige vastus:   C. Lühivibu 
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Praktiliste oskuste eksam 
 
Praktiliste oskuste eksami läbiviimise vormideks on:  

• vibulaskmist ja treeningtunni läbiviimist puudutavatele küsimustele suuliselt 
vastamine (I-III tase); 

• lasketehnika konkreetse elemendi õpetamine algajale või parandamine kogenud 
laskuril eksamikomisjoni juuresolekul (I-III tase);  

• treeningul vajalike soojendus-, venitus- ja lõdvestusharjutuste demonstreerimine (I-II) 
• oma treeningtunni konspekti ja/või visuaalse materjali esitamine eksamikomisjonile 

(II-III tase); 
• eksamineeritava treeningtundide jälgimine (supervisioon) eksamikomisjoni liikme 

poolt (I-III tase);  
• vibuvarustuse parandamine (I-III tase) 
• vibuvarustuse reguleerimine (II-III tase) 

 
Praktiliste oskuste eksamil saab iga eksaminand 2 teemat/ülesannet. Eksam sooritatakse 
piletite alusel. Eksaminandil on peale pileti saamist õigus saada 15 minutit 
ettevalmistusaega. Eksami sooritamine ei tohiks tavapäraselt võtta rohkem aega kui 60 
minutit (välja arvatud teatud ülesanded II ja III tasemel). 
 
Järgnevalt on välja toodud näited praktilise eksami piletite teemadest / ülesannetest 
(reaalsel eksamil tuleb sooritada neist kahe ülesande kombinatsioon): 
 

• I variant – küsimus õppekavas käsitletud teemal. Suuline vastamisvorm. 
o Näited teemadest: soojendusharjutuste vajalikkus, peamised ohutusnõuded treeningutel, kahe 

vibuliigi peamised erinevused 

• II variant – vibulaskuri juhendamine eksamikomisjoni juuresolekul. Vibulaskuriks võib 
olla eksamikomisjoni poolt kutsutud nii algaja laskur kui harrastussportlane.  

o Näited konkreetsest ülesandest: algajale laskurile 20 minutiga laskeasendi põhitõdede selgeks 
õpetamine (lasu sooritamiseni pole vaja jõuda); konktreetse harrastussportlase peamiste 
laskeasendi vigade esile toomine; halva harjumusega harrastussportlase sõrmede asetuse 
nööril (hooking) muutmine 20 minutiga; 10-minutilise soojendusharjutuste kava 
demonstreerimine. 

• III variant – vibuvarustusele hinnangu andmine ja parandamine eksamikomisjoni 
juuresolekul. Konkreetne vibuvarustus ja parandamiseks vajalikud vahendid on 
tagatud eksamikomisjoni poolt. 

o Näited konktreetsest ülesandest: vibu nöörivahe mõõtmine ja hinnangu andmine, kas tulemus 
mahub 68-tollise vibu tavapärase nöörivahe mõõtudesse ja vajadusel nöörivahe 
korrigeerimine; noolealuse vahetamine; nokipesa kõrguse mõõtmine ja hinnangu andmine. 

• IV variant (ainult II ja III tase) – kirjaliku iseseisva töö esitamine kutsekomisjonile 7 
päeva jooksul. 

o Näited konkreetsest ülesandest: ühe treeningtunni kirjelduse esitamine eksamikomisjoni poolt 
ette antud vormis (maht 2-3 lehekülge). 

• V variant (ainult III tase) – eksamineeritava treeningtunni jälgimine (supervisioon) 
eksamikomisjoni liikme poolt. Treeningtunnis peaks osalema 4-10 laskurit. 
Treeningtunni koht ja aeg kokkuleppel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast 
teooria eksamit.  
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Vibulaskmise treeneri kutse andmine IV tase 
 
Vibulaskmise IV taseme treener peab vastama järgnevatele tingimusele: 

• positiivselt sooritama suulise teadmiste eksami / intervjuu 
• positiivselt sooritama praktilise eksami 
• omama õpilasi, kes on saavutanud rahvusvahelisel tasemel märkimisväärseid 

tulemusi (nt platsilaskmises EMil koht esikümnes, MMil koht 16 seas, osalemine 
olümpiamängudel). 

 
Suulise eksami läbiviimisel lähtutakse kutsekomisjoni koostatud eksamiküsimustest, mis 
käsitlevad:  

• oma spordiala, selle reegleid ja õpetamist;  
• biomeditsiinilisi teadmisi;  
• pedagoogikat ja psühholoogiat  
• üldteadmisi (majandus, seadused, spordikorraldus jms.)  

 
Teadmiste eksami läbinud lubatakse praktiliste oskuste eksamile.  
 
Praktiliste oskuste eksami läbiviimise vormiks võib olla kombinatsioon alljärgnevast valikust:  

• näidistreeningtunni läbiviimine eksamikomisjoni juuresolekul;  
• oma treeningtunni konspekti ja/või visuaalse materjali esitamine eksamikomisjonile;  
• eksamineeritava treeningtundide jälgimine (supervisioon) eksamikomisjoni liikme 

poolt;  
• eksamikomisjoni liikme hinnang eksamineeritava tööle oma kogemuse põhjal  
• vibuspordialane lühiuurimus mahuga 3-10 lehekülge) 

 
Kutse taotleja peab olema suuteline dokumentidega tõestama oma õpilaste saavutusi 
rahvusvahelisel tasemel. 
 
 
 
 
 
Vibulaskmise treeneri kutse andmine V tase 
 
Dokumentide alusel ja intervjuu vormis kutsekvalifikatsiooni tõendamine  
Kutsekomisjoni poolt tehtud ettepanek Treener V kutsekvalifikatsiooni omistamiseks peab 
saama kinnitatud EOK kutsekomisjoni poolt.  
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Kutseeksamite läbiviimine ja hindamise alused  
 
Kutseeksamile lubatakse kutsekvalifikatsiooni selleks ettenähtud korras taotlenud isikud 
vastavalt Kutsekomisjoni otsusele.  
 
Kutseeksamil osalev isik peab omama ja esitama isikut tõendava dokumendi.  
 
Kirjalik test (treener I – III) loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti 
vähemalt 80% küsimustest, kusjuures:  

• spordi erialaste küsimuste puhul vähemalt 60%  
• spordi üldteadmiste puhul vähemalt 50%  
• üldiste teadmiste ja oskuste puhul vähemalt 50% küsimustest  

 
Praktiliste oskuste eksamile lubatakse eksamineeritav pärast testi edukat sooritamist.  

• Eksamikomisjonil on õigus lubada eksamineeritav praktiliste oskuste eksamile ka 
juhul kui spordi üldteadmisi puudutas osas testi positiivselt ei läbitud, kuid erialaste 
teadmiste kirjalik eksam sooritati tulemusega üle 80%. Spordi üldaineid puudutav test 
(20 küsimust) tuleb siiski hiljem uuesti sooritada. 

• Testi mittesooritanul on õigus taotleda kutsekvalifikatsiooni üldise korra alusel.  
 
Praktiliste oskuste eksamit hindava eksamikomisjoni, mis koosneb vähemalt kolmest 
liikmest, kinnitab kutsekomisjon. Internetipõhise teadmiste testi toimumise tunnistajaks peab 
olema vähemalt üks kutsekomisjoni poolt määratud isik. 
 
Praktiliste oskuste eksamit hinnatakse skaalal arvestatud / mitte arvestatud. Eksami 
sooritamise käigus võib esineda mõningaid pisivigu, kuid lubatud pole mitte ühtegi 
põhimõttelist eksimust, mis võiks reaalses olukorras tuua kaasa ohu sportlase tervisele või 
normaalsele arengule. Eksamikomisjon vormistab iga eksami kohta vastava protokolli. 
 
Praktiliste oskuste eksam loetakse positiivselt sooritatuks (arvestatud) juhul kui positiivne 
koguhinnang on vähemalt 51% eksamikomisjoni liikmete poolt.  
 
Eksamineeritavatel on eksamiruumis lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni või 
kutsekomisjoni poolt moodustatud eksamikomisjoni poolt antud materjale.  
 

Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:  
• kõrvalise abi kasutamine  

• eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine  

• omavaheline suhtlemine  

• mobiiltelefonide kasutamine  

• teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine  
 
Kutsekomisjonil / eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada. 
 
Positiivselt sooritatud eksam (erialane test; üldainete test; praktiliste oskuste eksam) kehtib 
1 aasta peale selle sooritamist. 
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Praktiliste oskuste eksami protokoll  
 
 
VIBULASKMISE TREENER ..... TASE 
 
 

 Eesnimi Perenimi 

Eksaminand   

Eksamikomisjoni liikmed 

  

  

  

Eksami toimumise koht  

Eksami toimumise aeg  

 
Eksaminand peab sooritama 2 ülesannet. Eksami kestvus kuni 60 minutit. Peale piletite loosimist on 
eksaminandil ettevalmistamiseks aega 15 minutit. 
 
Praktiliste oskuste eksamit hinnatakse skaalal arvestatud / mittearvestatud. Eksami sooritamise käigus 

võib esineda mõningaid pisivigu, kuid lubatud pole mitte ühtegi põhimõttelist eksimust, mis võiks 

reaalses olukorras tuua kaasa ohu sportlase tervisele või normaalsele arengule. 

 
Eksam loetakse positiivsel sooritatuks (arvestatud) juhul kui vähemalt 2 eksamikomisjoni liikme 
koguhinnang on positiivne. 
 
Eksamikomisjoni liikmete hinnangud (arvestatud / mittearvestatud): 

 I ülesanne II ülesanne 

Koguhinnang Pileti number ja/või 
lühikirjeldus 

  

Eksamikomisjoni liige 
   

Eksamikomisjoni liige 
   

Eksamikomisjoni liige 
   

Eksamikomisjoni otsus praktiliste oskuste eksami 

kohta: 
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Praktiliste oskuste eksami protokoll - NÄIDIS 
 
 
VIBULASKMISE TREENER ..I.. TASE 
 
 

 Eesnimi Perenimi 

Eksaminand VÄLEK VIBULANE 

Eksamikomisjoni liikmed 

MARI MAASIKAS 

JÜRI JUURIKAS 

KALLE KAALIKAS 

Eksami toimumise koht Pärnu 

Eksami toimumise aeg 02.01.2011 

 
Eksaminand peab sooritama 2 ülesannet. Eksami kestvus kuni 60 minutit. Peale piletite loosimist on 
eksaminandil ettevalmistamiseks aega 15 minutit. 
 
Praktiliste oskuste eksamit hinnatakse skaalal arvestatud / mittearvestatud. Eksami sooritamise käigus 

võib esineda mõningaid pisivigu, kuid lubatud pole mitte ühtegi põhimõttelist eksimust, mis võiks 

reaalses olukorras tuua kaasa ohu sportlase tervisele või normaalsele arengule. 
 
Eksam loetakse positiivsel sooritatuks (arvestatud) juhul kui vähemalt 2 eksamikomisjoni liikme 
koguhinnang on positiivne. 
 
Eksamikomisjoni liikmete hinnangud (arvestatud / mittearvestatud): 

 I ülesanne II ülesanne 

Koguhinnang Pileti number ja/või 
lühikirjeldus 

Algajale laskurile 20 
minutiga laskeasendi 
põhitõdede selgeks 
õpetamine 

Sporvibul noolealuse 
vahetamine 

Mari Maasikas arvestatud arvestatud arvestatud 

Jüri Juurikas arvestatud mittearvestatud arvestatud 

Kalle Kaalikas arvestatud arvestatud arvestatud 

Eksamikomisjoni otsus praktiliste oskuste eksami 

kohta: 
arvestatud 

 
 
 


