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EVL kohtunike koolitamise 

ja litsentseerimise tegevuskava 
 

1. Üldsätted 

1.1 Spordikohtunik (edaspidi kohtunik) on asjakohaselt  kvalifitseeritud isik, kes 

erapooletult tegutsedes ja kõiki võrdselt ning lugupidavalt koheldes aitab läbi viia 

reeglitepäraseid spordivõistlusi. Ta langetab operatiivselt otsuseid, et tagada 

võistluse turvaline, sujuv ja loomupärane kulgemine. Kohtunik peab tegutsema nii, 

et iga võistleja saaks teha oma parima soorituse. 

1.2 Kohtunikulitsents on dokument, mis kinnitab, et kohtunik teab ja tunneb 

võistlusmäärusi ja see annab talle õiguse tegutseda kõikidel Eesti Vibuliidu (edaspidi 

EVL) kalendrivõistlustel oma kvalifikatsiooni raamas. 

Vibukohtunike litsentse on kolm: 
- Rahvusvahelise kategooria kohtunik  
- EVL-i A – kategooria kohtunik 
- EVL-i B – kategooria kohtunik 

1.3 Eesti Vibuliidu (edaspidi EVL) Kohtunike Kogu on World Archery (edaspidi WA) või 

EVL kohtuniku litsentsi omavate Eesti vibuspordikohtunike vabatahtlik ühendus. 

Kohtunike kogu nõustab EVL juhatust tema pädevusse kuuluvate vibuspordialaste 

küsimuste ja probleemide lahendamisel. 

Kohtunike kogu ei ole juriidiline isik.  

2. Kohtunike koolitamine ja litsentsi taotlemine 

2.1 EVL kohtunikulitsents on aluseks vibuspordikohtunike volituste ulatuse määramisel 

kõigil Eesti Vabariigis toimuvatel vibuspordivõistlustel. EVL kohtuniku litsentsi on 

võimalik taotleda peale vastava koolituse läbimist ja tasemeeksami sooritamist. 

2.2 EVL lähtub rahvuslike kohtunike koolitamisel WA Rahvusvahelise Vibuliidu 

reeglitest. 

2.3 Vastavalt WA võistlusmääruste (2021) 1. Raamatus. Constitution and Procedures,  lisas 

4 lk 33, punktis 2.1 väljatoodule, peavad kõikide liikmesriikide alaliidud ise 

rahvuslikud (riiklikul tasandil tegutsevad) kohtunikud välja koolitama ja 

litsentseerima. 

2.3.1 Rahvuslikud kohtunikud võivad osaleda kõikidel võistlustel, kui just alaliitude 

põhikirjades ja määrustes pole sätestatud teisiti. 

2.3.2 Koolitus- ja testimismeetodid peavad vastama väljatöötatud (tulevikus 

kohtunike kogu) juhistele, et tagada kohtunike tegevuse järjepidevus WA 

määruste alusel korraldatud turniiridel. 
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2.4 EVL kohtunikuna saab tegutseda EVL vibukohtuniku litsentsi omav füüsiline isik, kes 

on Eesti Vabariigi kodanik, Eestis resideeriv teise riigi kodanik või kodakondsuseta 

isik. 

2.5 EVL kohtuniku litsentsi saamiseks peab kandidaat olema vähemalt 18a vanune ja 

osalema EVL kohtunike seminar-koolitusel ja sooritama teoreetilise eksami. 

- A-kategooria litsents omistatakse juhul kui kandidaadil on läbitud EVL-i 

kohtunike koolitus ja kohtuniku eksam on sooritatud 80% tulemusega. 

- B-kategooria litsents omistatakse kandidaatidele, kes on läbinud EVL-i koolituse 

ja eksam on sooritatud 60% tulemusega. 

2.6 Lihtsamate ülesannete (märklehtede paigaldamine, sekretariaadi personali 

abistamine, skoorikaartide viimine/toomine jne) täitmiseks on lubatud kaasata ka 

nn abikohtunikke. Abikohtunikul litsentsi nõuet ei ole, aga ta peab olema vähemalt 

14 a vanune ja enne võistlust instrueeritud võistluse peakohtuniku poolt. 

2.7 Peale edukalt sooritatud eksamit omistab EVL litsentsi taotlejale vastava kategooria 

litsentsi. 

2.8 Kehtivat litsentsi omavate kohtunike andmebaas kajastatakse EVL-i kodulehel. 

2.9 Litsentsi kehtivusaeg on 4 aastat. 

 

3. Kohtuniku kvalifikatsioon ja selle tõstmise ja alandamise põhimõtted 

3.1 EVL kalenderplaani võistlustel aktsepteeritakse järgnevaid kohtunike kategooriaid: 

- Rahvusvahelise kategooria kohtunik  

- EVL-i A – kategooria kohtunik 

- EVL-i B – kategooria kohtunik 

- Abikohtunik* (vaata punkt 2.6) 

3.2 EVL-i tiitlivõistlustel peab pea- ja vilekohtunik omama vähemalt A-kategooria ja 

väljakukohtunik peab omama B-kategooria litsentsi. 

3.3 B-kategooria omistanud kohtunik saab oma kvalifikatsiooni tõsta kõige varem ühe 

aasta pärast ja seda juhul kui ta on aasta jooksul kohtunikuna osalenud kahel 

võistlustel ja nendest vähemalt ühel korral vilekohtuniku ametis. 

3.4 Oma kvalifikatsiooni säilitamiseks peab kohtunik: 

- osalema kahe aasta jooksul vähemalt korra kohtunike koolitusseminaril. 

- tegema tasemetesti iga nelja aasta järel. 

- kahe aasta jooksul tegev olema viiel EVL-i kalenderplaanivõistlusel. 

3.5 Kohtunike litsentside üle peab arvestust kohtunike kogu 

3.6 Litsentsi võib alandada või ära võtta ainult järgnevate alapunktide põhjal: 

3.6.1 Isikliku avalduse alusel. 

3.6.2 Kohtunikueetika ja/või –distsipliini tõsise rikkumise eest EVL juhatuse 

otsusel EVL kohtunike kogu ettepaneku alusel. 

3.6.3 Mittetegutsemisel rohkem kui nelja kalendriaasta jooksul. 

3.7 Kohtunikueetika ja/või -distsipliini rikkumise eest võistlustel karistatakse 

kohtunikku EVL juhatuse otsusega EVL kohtunike kogu ettepaneku alusel: 
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3.7.1 Kirjalikult fikseeritud märkusega. 

3.7.2 Diskvalifitseerimisega (tegevuse peatamisega) kuuest kuust kuni 4 aastani. 

3.7.3 EVL kohtunike nimekirjast väljaarvamisega, kusjuures uuesti võib liikmelisust 

taotleda mitte varem kui 4 aasta pärast. 

3.8 Võistlusmääruste halva tundmise või lohakuse tõttu valesid otsuseid teinud või 

võistluste kulgu oluliselt häirinud kohtunike suhtes rakendatakse peakohtuniku 

ettepanekul korduseksamile suunamist. 

3.9 Eksam ja litsentsi uuesti taotlemine toimub üks kord aastas, iga-aastase koolituse 

järel või muul kokkulepitud ajal. 

 

4. Kohtuniku kohustused ja õigused 

4.1 EVL litsentsiga kohtunik on kohustatud: 

4.1.1 Hästi tundma ja oskama praktikas rakendada WA võistlusmäärusi ja EVL-i 

võistlusreglemendi punkte. 

4.1.2 Tegutsema võistlustel ausalt, otsusekindlalt, erapooletult ja 

omakasupüüdmatult, aidates kaasa heade võistlustulemuste saavutamisele 

sportlaste poolt. 

4.2 EVL-i kohtunikul on õigus: 

4.2.1 Taotleda kehtestatud korras kohtunikukategooria tõstmist ja sellega 

kaasnevat litsentsi. 

4.2.2 Saada kohtunikuna tegutsemise eest hüvitist ja kokkuleppel võistluse 

korraldajaga kompensatsiooni. 

 

5. Tehniline delegaat 
5.1 Tehniline delegaat on EVL-i poolt määratud esindaja, kes on vastutav, et võistlus on 

ette valmistatud ja läbi viidud vastavalt WA võistlusmäärustele.  

5.2 Tehnilise delegaadina saab tegutseda rahvusvahelise või A-kategooria kohtuniku 

litsentsi omav isik, kes on kohtunike kogu liige ning kes on tegutsenud EVL-i 

tiitlivõistlusel peakohtunikuna. 

5.3 Tehnilise delegaadi rolli võib täita ka peakohtunik, kui ei ole määratud teisiti. 

5.4 Tegevuskava jõustub korrana 01.01.2023. 
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