
JUDOTREENERI KUTSEEKSAM 

 

Lisainfo:  http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur1 

   http://www.spordiinfo.ee/Treenerikutse-info-2 

 

1. KUTSED, TASUD JA TOIMUMISE AJAD  

Abitreener, 3 EKR   40 eur  

Nooremtreener, 4 EKR  38 eur  

Treener, 5 EKR  56 eur  

Vanemtreener, 6 EKR  72 eur  

Meistertreener, 7 EKR 80 eur  

Eliittreener, 8 EKR   75 eur  

 

• Tasu makstakse Eesti Judoliidu arveldusarvele. 

• Juhul kui kutse taotleja ei soorita eksamit positiivsele tulemusele, saab ta järgmisel 

korralisel eksamil sooritada uue eksami ilma uuesti eksami tasu maksmata.  

•  Juhul kui ta aga jätab järgmise korralise eksami vahele, siis sellele järgmisel korral 

eksamile saamiseks peab ta uuesti maksma vastava eksami tasu.  

• Kahel korral eksamil läbikukkumine tähendab seda, et järgmiseks eksamiks tuleb 

uuesti tasuda eksami tasu. 

 

Kutseeksamile pääsemise eeltingimuseks on vastav kyu/DAN eksamitaotlejal (treenerikutse 

taotlemisel ei lähe arvesse teenete DAN-id): 

                                 Kutsetase            DAN/kyu  

EKR 3    2 kyu (sinine vöö) 

EKR 4    1 kyu (pruun vöö)  

EKR 5    1 DAN 

EKR 6    2 DAN 

EKR 7    3 DAN 

EKR 8    4 DAN 

 

Kutseeksamite toimumise ajad:  

• Iga aasta maikuu esimesel teisipäeval  

• Iga aasta oktoobrikuu esimesel teisipäeval  

 

Treeneri kutsed antakse 4 aastaks või korras sätestatud alustel tähtajatult. 
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2. KUTSEKOMISJONIDE KOOSSEIS JA ÜLESANDED  

 

EOK spordiala spetsiifilised treenerite kutsekomisjonid kinnitab vastavate spordialaliitude 

ettepanekul EOK Kutsekomisjonide koosseisu kuuluvad järgmiste kutse andmisest huvitatud 

institutsioonide ja osapoolte esindajad: Eesti Olümpiakomitee, vastav spordiliit, spordiklubi 

ja/või spordikool (tööandjate esindajad), spordialal tunnustatud treenerid 

(töötajate/spetsialistide esindajad), valdkonna oskusteabega seonduv kõrgkool (koolitajate 

esindajad), Sihtasutus Kutsekoda. 

3. KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED 

Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud 

taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid 

dokumentidega:  

Abitreener, tase 3 kutse taotlemise eelduseks on:  

→ vanus vähemalt 18 aastat, abitreener, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes 

mahus 30 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 30 tundi, soovitavalt keskharidus ja 

spordiala harrastuse kogemus.  

Nooremtreener, tase 4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:  

→ keskharidus, abitreener, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele 

kogumahus 60 tundi nooremtreener, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 

50 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 50 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane 

töökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel;  

→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täienduskoolitus spetsialiseerumise 

erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.  

Treener, tase 5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:  

→ keskharidus, nooremtreener, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri 

tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treener, tase 5 tasemekoolituse läbimine spordi 

üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal/ spordialal 70 tundi ning vähemalt 3-

aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 ja nooremtreener, tase 4 kutsetasemel kokku;  

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

erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta 

jooksul;  

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

erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel 

ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.  

Vanemtreener, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:  

→ treener, tase 5 kutse omamine, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ 

spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks 

varasemate kutseandmiste otsustamisel ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus 

viimase 12 aasta jooksul;  

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

erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel 



ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;  

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

erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel 

ja vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.  

Meistertreener, tase 7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:  

→ vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri 

tasemele vastav haridus, erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal 

viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate 

kutseandmiste otsustamisel, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul 

ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või 

tegevus treenerite koolitajana;  

→ vanemtreener, tase 6 kutse omamine, kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, 

erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning treenitavate 

tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus 

treenerite koolitajana.  

Eliittreener, tase 8 kutse taotlemise eelduseks on:  

→ meistertreener, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval 

määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale 

järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):  

a.  on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel 

tipptasemel;  

b.  omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;  

c.  on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega 

konverentsidel;  

d.  on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;  

e.  on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö 

valdkonnas;  

f.  tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel.  

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga. 

 

4. KUTSE TAOTLEMISEL ELEKTROONILISSE KESKKONDA SISESTATAVAD 

DOKUMENDID  

 

a. avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus 

kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,  

b. taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase 

CV, 

c. laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID 

kaart), 

d. laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,  

e. tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse 

keskkonda koolitaja poolt,  



f. laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse 

läbimist tõendavad dokumendid,  

g. laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud 

kulude tasumise kohta. 

 

5. KUTSE TAASTAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE 

EELTINGIMUSTELE JA TÕENDAMA LÄBITUD TÄIENDKOOLITUST, 

TREENERIKUTSE TASET JA TÖÖKOGEMUST DOKUMENTIDEGA: 

Abitreener, tase 3 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 2-aastane erialane töökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.  

Nooremtreener, tase 4 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreener, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta 

jooksul.  

Treener, tase 5 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treener, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.  

Vanemtreener, tase 6 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreener, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta 

jooksul.  

Meistertreener, tase 7 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreener, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta 

jooksul.  

Eliittreener, tase 8 kutse taastaotlemise eelduseks on:  

→ erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja 

vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreener, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.  

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.  

• maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta  

•  koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud. 

 

 

 



6. KUTSE TAASTAOTLEMISEL ELEKTROONILISSE KESKKONDA 

SISESTATAVAD DOKUMENDID  

Kutse taastaotlemisel  

1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus 

taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,  

2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond 

vormikohase CV, 3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast 

dokumendist (pass või ID kaart),  

4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,  

5) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad 

dokumendid,  

6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega 

seotud kulude tasumise kohta. 

 

Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis. 

Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide 

alusel ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud 

kutsetunnistuse maksumus. 

 

7. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE, DOKUMENTIDE MENETLEMINE 

JA TÄHTAJAD 

Kutsekomisjonid kuulutavad kutse andmise välja vähemalt kord aastas Eesti 

spordiregistri treenerite alamregistri rubriigis kutse andmiste väljakuulutamine ja 

kajastatakse vastava spordiliidu koduleheküljel ja www.sport.ee 

Kutse andmise väljakuulutamisel, dokumentide menetlemisel, kutse andmisel kehtivad 

järgmised nõuded ja tähtajad: 

Kutsekomisjon kuulutab kutseandmise välja mitte hiljem kui kaks kuud enne 

kavandatavat kutseandmist teatades:  

-antavate kutsete nimetused, EKR tasemed ja spetsialiseerumised;  

- dokumentide esitamise tähtajad;  

- kutseandmiseks läbiviidavate hindamiste toimumiste ajad ja kohad, hindamiste 

korraldamiste viisid;  

- kutse andmise tasu suuruse; 

Kutse taotleja esitab nõutavad dokumendid e-keskkonnas kolme nädala jooksul arvates 

kutse andmise väljakuulutamisest; 

Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi kolme nädala jooksul arvates nende 

esitamise lõpptähtajast. Dokumentide läbivaatamisel lähtub kutsekomisjon järgmisest 

korrast ja nõuetest: - esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja;  

- vajalike dokumentide olemsolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel; 

- puudulikult täidetud ja/või puuduvate dokumentide korral annab kutsekomisjon 

taotlejale kuni ühe nädala puuduste kõrvaldamiseks;  

- taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda 

täiendavaid dokumente;  

- kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi vaatamata;  

http://www.sport.ee/


- kutsekomisjonile esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata;  

- makstud kutse andmise tasu ei tagastata; 

Kutsekomisjoni poolt läbi vaadatud dokumentide alusel otsustatakse taotleja lubamine 

hindamisele ja taotlejale saadetakse kutse hindamisele kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis mitte hiljem kui kolm nädalat enne väljakuulutatud hindamise 

toimumise aega; 

Kutsekomisjonil on õigus taotleja mittevastavusel taotletavale treenerikutsele, EKR 

tasemele sisenemiseks seatud eeltingimustele: - mitte lubada taotlejat hindamisele 

kohustusega seda otsust põhjendada; - soovitada taotlejale sobivamat kutsetaset lähtudes 

seatud eeltingimustest ja esitatud dokumentides; 

Taotleja avaldus ja esitatud dokumendid säilitatakse e-keskkonnas. 

Teadmiste hindamise kirjaliku testi 20 spordi üldainete küsimust koos valikvastustega 

saadakse kutse andja poolt koostatud küsimuste andmepangast, 20 spordi eriala küsimust 

valikvastustega koostab kutsekomisjon.  

Teadmiste hindamise kirjaliku testi täitmiseks antakse aega kuni 60 minutit;  

Testi sooritajatel on lubatud kasutada ainult kutsekomisjoni poolt antud materjale.  

Testi sooritamisel on keelatud:  

- omavaheline suhtlemine ja kõrvalise abi kasutamine;  

- mobiiltelefonide jt. elektrooniliste seadmete kasutamine;  

- testiga seonduvate materjalide eksamiruumist välja viimine;  

- teisi testi sooritajaid ja komisjoni liikmeid häiriv käitumine.  

Test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti; 

 

8. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal 

hiljemalt kolme nädala jooksul hindamisest. 

Kutsekomisjon teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse 

kirjalikult. 

Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile. 

Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse haldusmenetluse seaduses 

sätestatud tingimustel ja korras. 

Kutsekomisjon kinnitab kutseandmise elektrooniliselt 7 tööpäeva jooksul, peale mida 

Eesti spordiregistri volitatud töötleja koostöös sihtasutusega Kutsekoda tagab andmete 

kandmise kutsetunnistuse blankettidele, kutsetunnistuste väljastamise ning kutsete 

kandmise registrisse. 

Kutsekomisjon väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse 

vastuvõtmist. 


