Eesti korvpallikohtunike kategooriad
Käesoleva dokumendi eesmärk on korrastada Eestis tegutsevate
korvpallikohtunike atesteerimist s.t. selgitada lahti ning täiendada siiani
tegutsenud
atesteerimiskorda
ning
teha
see
arusaadavamaks
nii
korvpallikohtunikele kui ka teistele korvpallist huvitatutele isikutele.
Eesti korvpallikohtunikud jagunevad järgmistesse kategooriatesse:
„A” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV meeste meistriliiga tasemel.
„B” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV naiste meistriliiga tasemel.
„C” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV teise liiga tasemel.
„D” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV „A” vanuseklassi tasemel.
„E” – õigus tegutseda lauakohtunikuna Eesti MV.
Komissar – tegutseb talle määratud mängudel.
Korvpallikohtunikel on õigus tegutseda vastavalt talle omistatud kategooria
taseme mängudel ning samuti madalama taseme liigade mängudel.
Korvpallikohtunikel ning lauakohtunikel on samuti õigus tegutseda ka vastava
taseme mängudel, mis ei kuulu Eesti MV sarja – karikavõistlused,
rahvusvahelised sõpruskohtumised jne.
Korvpallikohtunikud, kes soovivad tegutseda kohtunikuna EKL-i poolt
korraldatavatel võistlustel, peavad selleks omama kehtivat EKL-i litsentsi.
Litsents väljastatakse ning uuendatakse igal aastal enne uut võistlushooaega
ning selleks tuleb läbida vastava kategooria seminar ning eksamid.
Korvpallikohtunikel on õigus osaleda Eestis korraldavatel ning enda kategooriale
vastaval täiendkoolitusel, seminaril ning eksamitel.

Nõuded kategooriatele:
„E“ kategooria
„E“ - õigus tegutseda lauakohtunikuna kõigil Eesti MV mängudel.
Esmakordselt lauakohtuniku litsentsi taotlejad peavad läbima eelkoolituse, mis
hõlmab teooriat ning praktikat kogumahus 12 tundi ning peale seda praktilise
eksami (lauakohtunikuna tegutsemine mängul), mille edukal sooritamisel saavad
nad õiguse osaleda „E“ kategooria seminar-eksamil
„E“ kategooria seminar-eksamil tuleb lauakohtunikel sooritada kirjalik test (25
küsimust).
Nõuded kandidaadile:
a) peab olema läbinud esmase koolituse või
b) tegutsenud eelneval(tel) aastal(tel) lauakohtunikuna EKL võistlustel.

„D” kategooria
„D” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV kuni „A” vanuseklassi tasemel.
„D” kategooria on esimene aste koos „C” kategooriaga ning sinna kuuluvad
noored, kes tunnevad huvi kohtunikuna tegutsemise vastu (kuid soovivad
tegutseda esialgu ainult noorte võistlustel) ning on läbinud esimese astme
koolituse ning eksami, mis toimub enne hooaja algust.
Teooria eksam – 25 küsimust korvpallireeglitest
Füüsiline test – FIBA jooksutest korvpallisaalis (vähemalt 5 minutit)
Lisaks jälgitakse pisteliselt „D” kategooria kohtunike tegutsemist võistlustel
(võimalusel filmitakse) ning antakse neile ka tagasisidet.
Nõuded kandidaadile:
Tuleb läbida teoreetiline seminar (8 tundi reeglid + 2 tundi mehhaanika), millele
lisandub praktiline kohtunikuna tegutsemine treeningmängudes. Seminari edukalt
läbinutel on õigus sooritada teoreetiline ning füüsiline test, mille läbimisel
omistatakse neile „D” kategooria.

„C” kategooria
„C” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV teise liiga tasemel.
„C” kategooria on esimene aste koos „D” kategooriaga ning sinna kuuluvad
inimesed, kes tunnevad huvi kohtunikuna tegutsemise vastu ning on läbinud
esimese astme koolituse ning eksami, mis toimub enne hooaja algust.
Teooria eksam – 25 küsimust korvpallireeglitest
Füüsiline test – FIBA jooksutest korvpallisaalis (vähemalt 5 minutit).
Lisaks jälgitakse pisteliselt „C” kategooria kohtunike tegutsemist võistlustel
(võimalusel filmitakse) ning antakse neile ka tagasisidet.
Nõuded kandidaadile:
a) tuleb läbida teoreetiline seminar (8 tundi reeglid + 4 tundi mehhaanika),
millele lisandub praktiline kohtunikuna tegutsemine treeningmängudes.
Seminari edukalt läbinutel on õigus sooritada teoreetiline ning füüsiline
test, mille läbimisel omistatakse neile „C” kategooria või
b) on tegutsenud vähemalt 1 aasta „D” kategooria kohtunikuna (vilistanud
vähemalt 30 ametlikku mängu).

„B” kategooria
„B” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV meeste esiliiga ning naiste
meistriliiga tasemel.
„B” kategooria on teine aste ning hõlmab kohtunikke, kes on läbinud esimese
astme ning tegutsevad kohtunikuna esi- ning madalamates liigades. Siia gruppi
kuuluvad juba kogenumad kohtunikud ning samuti perspektiivikad noored, kes on
ennast tõestanud madalamates liigades ning valmistuvad edenema „A”
kategooria astmele. „B” kategooria kohtunikud peavad läbima seminari enne
hooaega ning jaanuaris ja nende käigus sooritama ka vastava kategooria
teoreetilise ning füüsilise eksami.
Teooria eksam – 25 küsimust korvpallireeglitest
Füüsiline test – FIBA jooksutest korvpallisaalis
Hooaja jooksul jälgitakse nende tegevust võistlustel (võimalusel filmitakse) ning
antakse neile tagasisidet.
Nõuded kandidaadile:
a) peab olema eelnevalt omandanud „C” kategooria
b) peab olema viimase 3 aasta jooksul tegutsenud kohtunikuna vähemalt 20s teise liiga kohtumises.

„A” kategooria
„A” – õigus tegutseda kohtunikuna Eesti MV meistriliiga tasemel.
„A” kategooria on Eestis viimane aste. Siia gruppi kuuluvad kohtunikud, kes
peavad edukalt suutma tegutseda kohtunikuna kõikidel Eesti MV või nendega
samal tasemel olevatel mängudel.
„A” kategooria kohtunikud peavad läbima seminari (kuhu pääseb ainult EKKK
kutse alusel) enne hooaega ning jaanuaris ja nende käigus sooritama ka vastava
kategooria teoreetilise ning füüsilise eksami. Hooajal peavad „A” kategooria
kohtunikud olema vaatlejaks 1-3-le madalama kategooria kohtunikule ning
samuti KML mängudel, kuhu neid määratakse.
Hooaja jooksul jälgitakse nende tegevust võistlustel ning antakse neile
tagasisidet.
Teooria eksam – 25 küsimust korvpallireeglitest
Füüsiline test – FIBA jooksutest korvpallisaalis
Nõuded kandidaadile:
a) peab olema omandanud „B” kategooria
b) peab olema viimase 2 aasta jooksul tegutsenud kohtunikuna vähemalt 20s esiliiga kohtumises.
„A“ kategooria kohtunik omab õigust minna taotlema FIBA litsentsi:
a) kui ta on vanuses 25-35 a. (FIBA nõue),
b) vilistanud viimased 5 järjestikust aastat Eesti Meistriliigas (mehed) - EKKK
juhatuse eriotsusel võib see aeg olla lühem,
c) olnud kohtunik finaalides,
d) saanud instruktori nõusoleku-soovituse.

Komissar
Õigus tegutseda EKL-i poolt korraldatud mängudel (samuti BBL turniiril).
Komissar on talle määratud mängus võistlust korraldava organisatsiooni
esindaja. Mängu ajal peab ta jälgima lauakohtunike tööd ja vajadusel abistama
väljakukohtunikke, tundma võistlusjuhendeid ja täitma juhendites komissarile
pandud konkreetsed ülesanded. Samuti peab ta tegema peale mängu aruande
kohtunike tööst antud mängul.
Komissar peab sooritama sügise ja talve seminaridel kirjaliku testi (25 küsimust)
Nõuded kandidaadile:
Komissari kandidaat peab olema tegutsenud väljakukohtunikuna meistriliigas
vähemalt 10 aastat, millest 5 aastat vilistanud PLAY-OFF-is.

