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ERLi koolitused jaotuvad kolmeks põhiliseks liigiks:
1. Taseme- ehk baaskoolitus
2. Täiendkoolitus
3. Huvialane koolitus
1. Taseme- ehk baaskoolitus
Taseme- ehk baaskoolitust viiakse läbi ERLi poolt määratletud ametnike/ treenerite/ sportlaste/
ja teiste ratsaspordiga seotud inimeste koolitamiseks vastavalt kinnitatud õppekavadele.
Eesmärk: Anda edasi vastavalt heakskiidetud õppekavale ühetaolist kvalifikatsioonile vastavat
edaspidises tegevuses vajalikku teadmiste hulka, mis võimaldaks saada aru sarnaselt
käibesolevatest mõistetest, toimida sarnaselt ühetaolistes situatsioonides, anda olukordadele
sarnaseid hinnanguid ning ühtlustada antud kvalifikatsiooni omavate isikute/ ametnike taset.
Koolituse läbiviija: Tasemekoolitused toimuvad ERL-i eestvedamisel vastavalt õppekavale.
Koolitustunnistus: Tasemekoolituse läbinud saavad tunnistuse koolitusel osalemise kohta,
kvalifikatsioon omistatakse vastava õppekavale ja seal kehtestatud nõuetele. Kõikidel koolituste
läbinute nimekirjad edastatakse 3 päeva jooksul ERLi.
2. Täiendkoolitus
Täiendkoolitused on lisakoolituseks kohustusliku taseme- ehk baaskoolituse juba läbinutele.
Teatud tingimustel käsitletakse täiendkoolitust tasemekoolituse osana kõrgema kvalifikatsiooni
saamisel.
Eesmärk: Anda koolitusel osalejatele täiendavaid teadmisi teatud valdkonna kohta, tõsta osalejate
spetsiifiliste oskuste taset.
Koolituse läbiviija: Koolitused toimuvad ERL-i; klubide jt ERLi koostööpartnerite
eestvedamisel. Kvalifikatsiooni tõstmiseks kinnitatakse täiendkoolituse sisu ERL-s vähemalt 1
kuu enne koolituse toimumist.
Koolitustunnistus: Koolituse läbiviija annab välja tunnistuse koolitusel osalemise kohta, vastava
õppekava olemasolul ja osaleja teadmiste kontrolli käigus ka kvalifikatsioonitunnistuse. Koolitust
aktsepteeritakse kui kvalifikatsiooni kindlustava täiendõppena. Kõikidel koolituste läbinute
nimekirjad edastatakse 3 päeva jooksul ERLi.
3. Huvialane koolitus
Huvialased koolitused on mõeldud kõigile soovijatele ja ei eelda reeglina mingit eelnevat tasemeega täiendkoolituse eelnevat läbimist.
Eesmärk: Peamiselt laiendada osalejate silmaringi, anda lisateadmisi.
Koolituse läbiviija: Koolitused toimuvad ERLi, klubide ja teiste organisatsioonide ja isikute
eestvedamisel.
Koolitustunnistus: Koolituse läbiviija annab välja soovijatele tunnistuse koolitusel osalemise
kohta, vastava õppekava olemasolul ja osaleja teadmiste kontrolli käigus, ka
kvalifikatsioonitunnistuse. Koolitust üldiselt ei käsitleta ja ei aktsepteerita täiendõppena.

*Koolitused ja neil osalemine ning nende tunnustamine välismaal
ERL tunnustab kõiki koolitusi, mis on heakskiidetud Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni
(FEI), The International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) ja analoogsete
organisatsioonide või teiste riikide ratsaspordi föderatsioonide poolt aktsepteeritud õppeasutuste
poolt..
Väliskoolitustel omistatud kvalifikatsiooni tunnustamiseks on soovija kohustatud esitama
välismaal toimunud koolituste kava ning osalemist kinnitavad dokumendid ERL-i. Lisaks tuleb
teatud kvalifikatsiooni täitmiseks läbida Eestis ERLi poolt kinnitatud õppekava järgse tasemevõi täiendkoolitus ning sooritama vastavad teadmiste ning oskuste eksamid.

