Ratsutamistreenerite kutseeksami
läbiviimise kord

Kinnitatud ratsutamistreenerite kutsekomisjoni poolt 7.08.2019
Võttes aluseks kultuuri kutsenõukogu 10.04.2019 otsuse nr 15 „Kutse andmise kord treenerikutsele“ ja EOK
treenerite kutsekomisjoni 29.03.2019 kinnitatud „Kutse andmise korda täiendavad juhendid“, toimub
ratsutamistreenerite kutseeksam vastavalt all olevale vormile:
1. Ratsutamistreenerite kutseeksam toimub üldjuhul ühepäevasena 2. poolaastal.
2. Treenerikutse taotlejatele toimub eksam täies mahus: kirjalik teooriaeksam (üldosa + eriosa),
ratsutamisoskuse esitamine (TS + KS), ratsutamistunni andmine (TS + KS) ja vestlus kutsekomisjoniga.
EKR-4 taseme taotlejatel on ette nähtud kirjalik teooriaeksam (üldosa + eriosa), ratsutamistunni
andmine (TS + KS) ja vestlus komisjoniga.
EKR-5 taseme taotlejatel on ette nähtud kirjalik teooriaeksam (üldosa + eriosa) ja vestlus komisjoniga.
3. Vastavalt kutse andmise korrale algab eksamipäev teoreetiliste teadmiste kontrolliga, milleks on
üldosa ja eriosa (ratsasport) kirjalik eksam. Kirjalikul eksamil tuleb interneti teel vastata
ratsutamistreenerite kutsekomisjoni poolt Eesti Spordiregistri testikeskusest tellitud
eksamiküsimustele. Erandkorras on võimalik küsimused tellida paberkandjal, selle vajaduse otsustab
ratsutamistreenerite kutsekomisjon.
Teoreetilise eksami tulemuste arvestamise tingimused on toodud lisas 1.
4. Peale teoreetilist eksamit toimub praktiline eksam, mis sisaldab
a) ratsutamisoskuse (koolisõit ja takistussõit) esitamist ja
b) ratsutamistunni andmist (koolisõit ja takistussõit).
Praktilise eksamiosa tulemuste arvestamise tingimused on toodud lisas 2.
5. Kutseeksami praktilist osa hindab hindamiskomisjon, kes edastab oma otsuse kutsekomisjonile.
Praktilise eksamiosa mitterahuldava tulemuse korral kirjutab hindamiskomisjon hindamislehele
selgituse puuduste kohta, mis hindamisel ilmnesid.
6. Praktilise ratsutamisoskuse eksami sooritamiseks muretseb taotleja ise omale hobuse(d). Vajadusel
transpordib taotleja hobuse(d) eksamipaika ja tagasi ning rendib boksi omal kulul.
7. Praktilise ratsutamisoskuse eksamilt on võimalik taotleda vabastust, võttes aluseks Ratsanetist
kontrollitavad võistlustulemused.
Täpsemalt on need tingimused lahti kirjutatud lisas 2.
Allkirjastatud avaldus tuleb saata kutseeksami dokumentide esitamise tähtajal kutsekomisjoni
esindajale e-maili teel.
Kutsekomisjon teeb avalduse põhjal otsuse ratsutamisoskuse esitamisest vabastamise või
mittevabastamise kohta ning see saadetakse kutsetaotlejale koos eksamikutsega.1
8. Eksami praktilise tunniandmise osast vabastust taotleda ei ole võimalik.
9. Eksamipäev lõppeb vestlusega kutsekomisjoni ees.
10. Kutseeksami tulemus teatatakse taotlejale kirjalikult ühe nädala jooksul peale kutseeksamit.
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Avaldus ratsutamisoskuse esitamisest vabastamise kohta on kutsekomisjonile vaid aluseks otsuse tegemisel ja ei
anna automaatselt õigust taotlejal ratsutamisoskust mitte esitada.

11. Teoreetilise eksami mitterahuldava tulemuse korral võib komisjon anda taotlejale võimaluse teha
korduseksam enne järgmist planeeritud kutseeksamit, kuid mitte varem, kui ühe kalendrikuu
möödudes. Selleks saadab taotleja vabas vormis koostatud avalduse kutsekomisjoni esindajale,
viidates ühenädalasele ajavahemikule, millal taotleja soovib korduseksamit sooritada.
12. Praktilise eksami mitterahuldava tulemuse korral on taotlejal võimalik sooritada korduseksam
järgmisel planeeritud kutseeksamil.
13. Korduseksam (nii teoreetiline kui ka praktiline) on tasuline: esimene korduseksam maksab pool
täishinnast, järgnevate korduseksamite eest tuleb tasuda täishind.

LISA 1
Teooriaeksami tulemuste arvestamine
Teooriaeksam sooritatakse interneti teel taotleja isiklikus sülearvutis, mille saab ühendada internetti.
Taotleja avab brauseris Eesti Spordiregistri lehe ja logib ennast sisse. Lehe aadress ja paroolid antakse
taotlejale vahetult enne eksami sooritamist.
Teooriaeksam koosneb kahest osast: üldosa- ja eriosaeksam.
Kui mõlemad eksamiosad tehakse järjestikku ehk üheaegselt, siis sooritatakse kõigepealt üldosaeksam ja
seejärel eriosaeksam.
Juhul kui eksameid ei tehta üheaegselt, siis sooritatakse esmalt eriosaeksam.
Kumbki eksamiosa koosneb 20 küsimusest. Igal küsimusel on 4 vastusevarianti, millest ainut 1 on õige.
Programm valib 100 eriosaküsimuse hulgast juhuslikkuse alusel 20 küsimust ja 100 üldosaküsimuse
hulgast 20 küsimust. Tavaliselt erinevad küsimused sama kutsetaseme üheaegsel sooritamisel mitme
erineva taotleja puhul.
Kummakski eksamiosaks on aega 30 minutit ja aeg hakkab lugema sisse logimise hetkest (nähtaval
ekraanil).
Peale nimetatud aega sulgub programm automaatselt ja arvesse lähevad kõik vastused, kaasa arvatud
need, mida ei jõutud vastata. ja nende tulemus on sellisel juhul mitterahuldav.
Eksamitulemus on näha kohe peale testi esitamist või sulgumist (rohelisega positiivne tulemus ja
punasega mitterahuldav tulemus).
Eriosaeksami puhul loetakse positiivseks tulemuseks seda, kui õigesti on vastatud vähemalt 75%, ja
üldosaeksami puhul 60% küsimustest.
NB! Teoreetilise eksami tulemus kokku (üld- ja eriosa) peab olema 160%. Seega kui ka mõlemal
eksamiosal on saadud üksnes vajalik miinimumtulemus, siis kokkuvõttes on eksamitulemus mitterahuldav
(135%) ja taotleja peab kas sooritama uuesti eriosaeksami ning saavutama seal 100% või soovi korral
sooritama uuesti mõlemad eksamiosad.
Teoreetilist korduseksamit on võimalik sooritada pärast 1 kuu möödumist esmasest eksamist.
Kui korduseksami osa(d) pole sooritatud 1 aasta jooksul, peab taotleja sooritama kogu kutseeksami
(teoreetiline ja praktiline osa) uuesti olenemata praktilise eksamiosa tulemusest.

Lisa 2
Praktilise eksamiosa tulemuste arvestamise tingimused
A. Ratsutamisoskuse esitamine
1) Koolisõit – taotleja osaleb ratsutamistunnis enda poolt muretsetud hobusega. Hobune peaks
oskama LRaskem taseme harjutusi.
Ratsutamisoskuse koolisõidu elementide esitamiseks on aega 20 minutit. Elemendid, mida
esitama peab, teatab hindamiskomisjon hindamise käigus.
Hinnatakse ratsaniku istakut ja oskust kasutada õigeid juhtimisvõtteid ning vajadusel neid
seletada.
2) Takistussõit – taotleja osaleb ratsutamistunnis enda poolt muretsetud hobusega. Hobune peaks
suutma hüpata kuni 110 cm takistusi üksikult ja seotult (sh süsteeme).
Ratsutamisoskuse takistussõidu eksamiosa esitamiseks on aega 20 minutit.
Takistused (sh lühendatud parkuur), millest eksamineeritav peab üle hüppama, teatab
hindamiskomisjon hindamise käigus.
Hinnatakse ratsaniku istakut ja oskust kasutada õigeid juhtimisvõtteid, takistusele lähenemist,
istakut hüppel, takistuste vahelise distantsi läbimist, õige tempo valimist ja selle säilitamist.
Ratsanik peab vajadusel suutma hindamise käigus analüüsida vigu ja selgitama, kuidas neid
parandada.
Ratsutamisoskuse eksamiosast või ühest neist (KS või TS) on võimalik taotleda vabastust
järgmistel juhtudel:
a) Ratsanetis on näha arvestatavad tulemused (KS – Lraskem , TS – 110 cm);
b) taotleja tervislik seisund ei võimalda ratsutamisoskust esitada (komisjon võib otsuse tegemiseks
nõuda lisadokumente);
c) taotlejal on muu mõjuv põhjus.
Avaldus ratsutamisoskuse eksamiosast vabastamiseks peab laekuma eksamile pääsemiseks
vajalike dokumentide esitamise tähtajal kutsekomisjoni esindaja e-mailile.
Langetatud otsusest teatatakse taotlejale e-maili teel.

B. Ratsutamistunni läbiviimine
1) Koolisõit – grupitund. Kutsetaotlejatele – kuni Lraskem taseme harjutused; EKR-4 taseme
taotlejatele – M-taseme harjutused.
Üks ratsutamistund on jagatud kolmeks osaks ja taotleja peab läbi viima ühe osa tunnist, mis
kestab 20 minutit.
Tunni ülesande saab taotleja loosi teel vähemalt 30 minutit enne oma eksamisoorituse algust.
Taotleja kirjutab ettevalmistuslehele planeeritava tunnisisu. Peale oma eksamisooritust antakse
ettevalmistuslehed hindamiskomisjonile.
Kutsetaotleja peab jälgima ohutust ja korda tunnis ning varustuse õiget kasutamist. Tunnis
antavad käsklused ratsanikele peavad olema selged ja arusaadavad nii ratsanikele kui ka
hindamiskomisjonile.
Kutsetaotleja peab suutma selgitada harjutuse/elemendi sisu, valima õiged ettevalmistavad
harjutused, kontrollima ratsaniku istakut ja juhtimisvõtteid ning neid vajadusel koheselt
korrigeerima.
Eksamiosa lõpus peab kutsetaotleja andma vajadusel ratsanikele lühikese tagasiside ja
hindamiskomisjonile hinnangu tunni läbiviimise kohta.

2) Takistussõit – grupitund kuni 90 cm takistustega (kutse taotlejatele ja EKR-4 taseme taotlejatele
kehtivad samad põhimõtted).
Üks ratsutamistund on jagatud kolmeks osaks ehk taotleja peab läbi viima ühe osa tunnist, mis
kestab 20 minutit.
Tunni ülesande saab taotleja loosi teel vähemalt 60 minutit enne oma eksamisoorituse algust.
Kutsetaotleja peab olema valmis läbi viima ükskõik millist takistussõidutunni osa vastavalt loosiga
saadud ülesandele.
Taotleja peab koos teiste sama tunni treenerikutse taotlejatega siduma oma tunniosa ühtseks
tervikuks. Taotleja kirjutab ettevalmistuslehele planeeritava tunnisisu. Peale oma eksamisooritust
antakse ettevalmistuslehed hindamiskomisjonile.
Kutsetaotleja peab jälgima ohutust ja korda tunnis ning varustuse õiget kasutamist. Tunnis
antavad käsklused ratsanikele peavad olema selged ja arusaadavad nii ratsanikele kui ka
hindamiskomisjonile.
Kutsetaotleja peab teadma kõiki takistuste vahesid (maalatid, kavaletid, valivad latid, süsteemid,
seotud vahed), takistuste tüüpe ja ülesehituse põhimõtteid ning kuni 100 cm tasemele parkuuride
koostamise üldpõhimõtteid, samuti oskama kasutada õiget terminoloogiat.
Eksamiosa lõpus peab kutsetaotleja andma ratsanikele lühikese tagasiside ja hindamiskomisjonile
hinnangu tunni läbiviimise kohta.

