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Abitreeneri (EKR 3. tase) kutse taotlemise eeldused: 

vanus vähemalt 18 aastat, tasemekoolitus nõutavas mahus (60 tundi), 

soovituslik on spordiala harrastuse kogemus. 

 

Nooremtreeneri (EKR 4. tase) kutse taotlemise eeldused: 

Üks alljärgnevatest:  

a) abitreeneri (EKR 3 tase) kutsetunnistuse omamine, tasemekoolitus 

nõutavas mahus (100 tundi) ning vähemalt 1-aastane erialane 

töökogemus I kutse tasemel; 

b) kutsealane koolitus nõutavas mahus (160 tundi) ning vähemalt 3-aastane 

erialane töökogemus; 

c) viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane 

kõrgharidus ning erialane (täiendus)koolitus viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses. 

 

Treeneri (EKR 5. tase) kutse taotlemise eeldused: 

 

1. Üks alljärgnevatest: 

a) nooremtreeneri (EKR 4 tase) kutsetaseme omamine, tasemekoolitus 

nõutavas mahus (140 tundi) ning vähemalt 3-aastane erialane 

töökogemus I ja II kutsetasemel kokku; 

b) tasemekoolitus nõutavas mahus (300 tundi) ning vähemalt 3-aastane 

erialane töökogemus; 

c) viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane 

kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta 

jooksul ning erialane täienduskoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 

tundi; 

d) 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialase 

kõrghariduse korral erialane täienduskoolitus viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 

viimase 8 aasta jooksul. 

 

2. Treeningugrupi liikmed (vähemalt 5 õpilast) on viimase 4 aasta jooksul 

osalenud omavanuste Eesti meistrivõistlustel või võistlussarja TV 10 

Olümpiastarti üle-eestilistel etappidel. (Ankeedis nimetada 5 parimat õpilast.) 



 

Vanemtreeneri (EKR 6. tase) kutse taotlemise eeldused: 

 

1. Üks alljärgnevatest: 

a) treeneri (EKR 5 tase) kutsetunnistuse omamine, erialane täienduskoolitus 

viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi ning vähemalt 10-aastane 

erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul; 

b) viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane 

kõrgharidus ning erialane täienduskoolitus viimase 4 aasta jooksul 

vähemalt 60 tundi, töökogemus III kutse tasemel vähemalt 3 aastat / 

esimesel sisenemisel erandid viimase 8 aasta jooksul; 

c) 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane 

kõrgharidus ja erialane täienduskoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 

60 tunni ulatuses ning vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 

12 aasta jooksul. 

2. Treeningugrupi liikmed või endised õpilased, keda treener on juhendanud 

vähemalt 2 aastat (vähemalt 5 erinevat õpilast) on viimase 4 aasta jooksul 

pääsenud finaali Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel.  

 

Meistertreeneri (EKR 7. tase) kutse taotlemise eeldused: 

1. Üks alljärgnevatest:  

a) kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus ja 

erialane täienduskoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tundi, erialane 

töökogemus vähemalt 5 aastat viimase 8 aasta jooksul ning avaldatud 

publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana (viimase 4 aasta jooksul vähemalt 6 

tundi Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu, Euroopa Kergejõustikuliidu, Eesti 

Kergejõustikuliidu või teiste riikide kergejõustikuliitude poolt korraldatud 

koolitustel; teiste riikide kergejõustikuliitude koolitustel esinemise korral 

esitada komisjonile jaotusmaterjal);  

b) kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ja erialane täiendus- 

koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, erialase töö 

kogemus vähemalt 10 aastat viimase 12 aasta jooksul ning avaldatud 

publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana (viimase 4 aasta jooksul vähemalt 6 

tundi Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu, Euroopa Kergejõustikuliidu, Eesti 

Kergejõustikuliidu või teiste riikide kergejõustikuliitude poolt korraldatud 

koolitustel; teiste riikide kergejõustikuliitude koolitustel esinemise korral 

esitada komisjonile jaotusmaterjal). 

 

2. Vähemalt 2 praegust või endist õpilast, keda treener on juhendanud vähemalt 

2 aastat, on osalenud täiskasvanute rahvusvahelistel tiitlivõistlustel viimase 8 

aasta jooksul või vähemalt 4 praegust või endist õpilast, keda treener on 

juhendanud vähemalt 2 aastat, on osalenud noorsoo rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel viimase 8 aasta jooksul. 

 


