
KUTSE ANDMISE KORD 
 
Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, 
läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi 
nõudeid dokumentidega:  
 
Abitreeneri, EKR-3 kutse taotlemise eelduseks on:  
→ vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, EKR-3 tasemekoolituse läbimine mahus 60 
tundi, soovitavalt keskharidusega ja spordiala harrastuse kogemus.  
 
Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:  
→ keskharidus, abitreeneri, EKR-3 kutsetaseme omamine, nooremtreeneri, EKR-4 
tasemekoolituse läbimine mahus 100 tundi ning vähemalt 1-aastane erialane 
töökogemus abitreeeneri, EKR-3 kutsetasemel;  
→ kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus 
viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.  
 
Treeneri, EKR-5 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:  
→ keskharidus, nooremtreeneri, EKR-4 kutsetaseme omamine, treeneri, EKR-5 
tasemekoolitus läbimine mahus 140 tundi ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 
abitreeneri, EKR-3 ja nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel kokku;  
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus 
ning erialane täiendkoolitus 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 täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.  
 
Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taotlemise eelduseks on kolm võimalust:  
→ treeneri, EKR-5 kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta 
jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus 
viimase 12 aasta jooksul;  
→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus 
ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;  
→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus 
ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.  
 
Meistertreeneri, EKR-7 kutse taotlemise eelduseks on kaks võimalust:  
→ vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, 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 ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid 
ja/või tegevus koolitajana;  
→ vanemtreeneri, EKR-6 kutsetaseme omamine, 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 ning treenitavate 
tulemuste kõrgelt hinnatud tase ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.  



Eliittreeneri, EKR-8 kutse taotlemise eelduseks on:  
→ meistertreeneri, EKR-7 kutsetaseme omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega 
võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus 
vähemalt neljale järgmistest nõuetest:  
a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud 
rahvusvahelisel tipptasemel (eriala eksperthinnang);  
b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;  
c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega 
konverentsidel;  
d. on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma erialal;  
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.  
 
Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:  

1) treenerikutse taotlemise avaldus  
2) vormikohane CV  
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),  
4) koopia haridust tõendavast dokumendist  
5) koopia taseme- ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist  
6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.  
 
 
Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud 
täienduskoolitust, treenerikutse taset ja töökogemust dokumentidega:  
 
Abitreeneri, EKR-3 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses.  
 
Nooremtreeneri, EKR-4 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, EKR-4 kutsetasemel viimase 
4 aasta jooksul.  
 
Treeneri, EKR-5 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, EKR-5 kutsetasemel viimase 4 aasta 
jooksul.  
 
Vanemtreeneri, EKR-6 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, EKR-6 kutsetasemel viimase 4 
aasta jooksul.  
 



Meistertreeneri, EKR-7 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, EKR-7 kutsetasemel viimase 4 
aasta jooksul.  
 
Eliittreeneri, EKR-8 kutse taastaotlemise eelduseks on:  
→ erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja 
vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, EKR-8 kutsetasemel viimase 4 
aasta jooksul.  
 
Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-
ga.  
 
Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:  
1) treenerikutse taotlemise avaldus  
2) vormikohane CV  
3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist  
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta  
5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud 

ERIALASE TÄIENDKOOLITUSE ARVESTAMISE ALUSED 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Erialane täiendkoolitus selle dokumendi mõistes tähendab treeneri erialaste 
oskuste ja teadmiste pidevat kaasajastamist koolituste läbimise ja koolitajana 
tegutsemise, teiste treenerite treeningtundide vaatlusanalüüsi teostamise, 
rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmise, stažeerimisel osalemise ja 
stažeeritavate juhendamise ning riigi koondiste treenerina tegutsemise kaudu. 
1.2. Erialase täiendkoolituse läbimine on kohustuslik eeltingimus treenerikutsete 
taotlemisel ja taastaotlemisel ning kutsetasemed, millel täiendkoolitus on nõutav, on 
sätestatud kutse andmise korras. 
1.3. Täiendkoolituse läbimine kõigis tema vormides peab olema dokumentaalselt 
tõendatud EOK treenerite kutsekomisjoni poolt kehtestatud vormis. 
 
2. TÄIENDKOOLITUSE ARVESTAMISE KORD 
2.1. Kutseandmise korras on sätestatud täiendkoolituse mahuliseks normiks 60 tundi 
nelja aasta jooksul. 
2.2. Täiendkoolituse põhivormi – erialaste koolituste läbimine või koolitajana 
tegutsemine – minimaalseks alampiiriks on 12 tundi. Punktis 2.3. loetletud teiste 
täiendkoolituse vormide ülempiirist vähemal määral rakendamisel peab täiendkoolituse 
mahuline norm – 60 tundi olema täidetud erialaste koolituste läbimise või koolitajana 
tegutsemisega. 
2.3. Täiendkoolituse teiste võimalike vormide arvestamisel kehtivad järgnevad 
ülempiirid: 
2.3.1. rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmine – kuni 12 tundi; 
2.3.2. teiste treenerite treeningtundide vaatlusanalüüsi teostamine – kuni 12 tundi; 
2.3.3. teiste treenerite juures stažeerimine või stažeeritavate juhendamine – kuni 12 
tundi; 
2.3.4. riigi koondiste treenerina tegutsemine – kuni 12 tundi. 



2.4. Täiendkoolituse erinevate vormide rakendamise õigsust kutsekomisjonile kinnitab 
spordialaliidu peasektretär/tegevjuht. 

KUTSEOMISTAMISE TASUD: 
 
Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 32 eur;  

Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 38 eur; 

Treener EKR 5 (varasem III tase) - 45 eur; 

Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 58 eur;  

Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 64 eur;  

Eliittreener EKR 8 - 75 eur. 

Kutsetunnistuse väljaandmise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale tuleb tasuda Eesti 

Poksiliidu arveldusarvele, IBAN: EE902200221002101003 (Swedbank). 

Ülekanne juures tuleb kindlasti ära märkida eksami sooritatava treeneri nimi ja 

omandatava kvalifikatsiooni (uue süsteemi järgi III, IV, V, VI). 

 

Koostas: Jelena Kalbina, EPL peasekretär, 11.02.2015 


