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KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED 

 
Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, 
treeneri kutsetaset ja töökogemust dokumentidega:  

Treener I kutse eeldused 
• vanus vähemalt 18 aastat 

• üldainete koolitus nõutavas mahus (30 tundi) 

• erialane koolitus nõutavas mahus (30 tundi) 

• soovituslik on spordiala harrastuse kogemus  

Treener II kutse eeldused (täita tuleb ühe tulba kõik tingimused) 

• treener I kutsetaseme omamine 

• üldainete koolitus nõutavas mahus 
(50 tundi) 

• erialane koolitus nõutavas mahus 
(50 tundi) 

• vähemalt 1-aastane erialane 
töökogemus I kutsetasemel 

• üldainete koolitus nõutavas mahus 
(80 tundi) 

• erialane koolitus nõutavas mahus 
(80 tundi) 

• vähemalt 3-aastane erialane 
töökogemus 

• kehalise kasvatuse ja/või 
spordialane kõrgharidus 

• erialane täiendkoolitus viimase 
4 aasta jooksul vähemalt 60 
tunni ulatuses 

Treener III kutse eeldused (täita tuleb ühe tulba kõik tingimused) 

• treener II 
kutsetaseme 
omamine 

• üldainete koolitus 
nõutavas mahus (70 
tundi) 

• erialane koolitus 
nõutavas mahus (70 
tundi) 

• vähemalt 3-aastane 
erialane töökogemus 
I ja II kutsetasemel 
kokku 

• üldainete koolitus 
nõutavas mahus 
(150 tundi) 

• erialane koolitus 
nõutavas mahus 
(150 tundi) 

• vähemalt 3-
aastane erialane 
töökogemus 

• viimase 5 aasta jooksul 
omandatud kehalise 
kasvatuse ja/või 
spordialane kõrgharidus 

• erialane täiendkoolitus 
viimase 4 aasta jooksul 
vähemalt 60 tunni 
ulatuses  

• vähemalt 1-aastane 
erialane töökogemus 
viimasel 4 aasta jooksul 

• 6 ja enam aastat tagasi 
omandatud kehalise kasvatuse 
ja/või spordialane kõrgharidus 

• erialane täiendkoolitus viimase 
4 aasta jooksul vähemalt 60 
tunni ulatuses 

• vähemalt 5-aastane erialane 
töökogemus viimase 8 aasta 
jooksul 

Treener IV kutse eeldused (täita tuleb ühe tulba kõik tingimused) 

• treener III kutsetaseme 
omamine 

• erialane täiendkoolitus 
viimase 4 aasta jooksul 
vähemalt 60 tunni ulatuses  

• vähemalt 10-aastane 
erialane töökogemus 
viimase 12 aasta jooksul 

• viimase 5 aasta jooksul 
omandatud kehalise kasvatuse 
ja/või spordialane kõrgharidus 

• erialane täiendkoolitus viimase 4 
aasta jooksul vähemalt 60 tunni 
ulatuses  

• vähemalt 3-aastane erialane 
töökogemus viimase 8 aasta 
jooksul 

• 6 ja enam aastat tagasi omandatud 
kehalise kasvatuse ja/või spordialane 
kõrgharidus  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta 
jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses 

• vähemalt 8-aastane erialane töökogemus 
viimase 12 aasta jooksul 

Treener V kutse eeldused (täita tuleb ühe tulba kõik tingimused) 

• kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele 
vastav haridus 

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 
tunni ulatuses 

• vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta 
jooksul 

• õpilaste sportlikud tulemused 

• avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana 

• kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus 

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul 
vähemalt 60 tunni ulatuses 

• vähemalt 10-aastane erialane töökogemus 
viimase 12 aasta jooksul 

• õpilaste sportlikud tulemused 

• avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus 
koolitajana 

 



____________________________________________________________________________________ 

MTÜ Eesti Vibuliit                                     Riia 12, Tartu 

E-post: kutsekomisjon@vibuliit.ee                     www.vibuliit.ee                  51013 EESTI 

  

KUTSE TAASTAOTLEMISE EELTINGIMUSED 

 

Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treeneri 

kutsetaset ja töökogemust dokumentidega:  

 
Treener I kutse taastaotlemise eelduseks on:  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses (kuni 1.märts 2011 40 tundi) 

 

Treener II kutse taastaotlemise eelduseks on:  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses (kuni 1.märts 2011 40 tundi) 

+ 

• vähemalt 2-aastane erialane töökogemus II kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul  

 

Treener III kutse taastaotlemise eelduseks on:  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses (kuni 1.märts 2011 40 tundi) 

+ 

• vähemalt 3-aastane erialane töökogemus III kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul  

 

Treener IV kutse taastaotlemise eelduseks on:  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses (kuni 1.märts 2011 40 tundi) 

+ 

• vähemalt 4-aastane erialane töökogemus IV kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul  

 

Treener V kutse taastaotlemise eelduseks on:  

• erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses  

+ 

• vähemalt 4-aastane erialane töökogemus V kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul  

 

 
 

 
 

 

 

KÕIK DOKUMENDID SAATA:  

• kutsekomisjon@vibuliit.ee  

või  

• Raul Kivilo, Staadioni 6-51, Järvakandi, 79101, Raplamaa 

VASTAVAD VORMID LEIAB EESTI VIBULIIDU KODULEHELT www.vibuliit.ee  


