KOOLISÕIDU KOHTUNIKE KOOLITUS JA
ATESTEERIMINE.
EKR-5 taseme treenerite tasemekoolituse I osa
1. Koolituse teema: Koolisõidu kohtunike koolitus koos praktilise osaga ja taasatesteerimine;
EKR-5 taseme koolisõidu suunitlusega treenerite eriosa tasemekoolituse I osa
2. Kellele suunatud: koolisõidu kohtunikud; EKR-5.taset taotlevad treenerid, kes on koolisõidu
suunitlusega; sportlased; huvilised
3. Koolituse aeg: 27. märts, 2022, pühapäev
4. Toimumiskoht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn, ruum Vega.
5. Ametlik korraldaja: ERL, Tulikiri OÜ
6. Kontaktisik: Eva-Maria Vint-Warmington, dressage.estonia@gmail.com, mob. 53334495
7. Koolitajad: Eva-Maria Vint-Warmington FEI4*kohtunik(EST), Paula Nysten FEI4*kohtunik (FIN)
8. Koolituse maht: 12 tundi – sisaldab koolitust ja praktilist hindamist, 10 tundi – ainult koolitus
9. Registreerimine: Link: http://www.eformular.com/minaa/jargud.html
16.03.2022.a. – kohtunikud, kes soovivad osaleda taasatesteerimisel ja eriosa tasemekoolitusel
osalevad EKR-5 taseme treenerid. Skeemide hindamise tähtaeg on 23.03.2022.a.
23.03.2022.a. –Huvilised, sportlased (ilma praktilise osata)
10. Hind ja tasumine: Kohtunikud (taasatesteerimine) – 60 eur; treenerid – 50 eur; sportlased ja
huvilised – 45 eur. Hind sisaldab teed, kohvi.
11. Koolituse kava:
9.45 Kogunemine, hommikukohv
10.00 Sissejuhatus, määrustiku muudatused 2022, teooria
11.40 Määrustiku test kohtunikele
12.00 Lõunavaheaeg
13.00 Hinnatud videote arutelu
15.30 Kohvipaus
16.00 Arutelu jätkub
17.00 Lisateemad, küsimused
18.00 Koolituse lõpp
12. Täiendav Info:
Koolitusel osaleja peaks kaasa võtma kirjutusaluse ja kirjutusvahendi. Määrustikutesti
tegemiseks on vajalik arvuti, tahvel või telefon.
Koolitusel toimub kohtunike taasatesteerimine ning koolitust pakutakse ka EKR-5 taset
taotlevatele koolisõidu suunitlusega treeneritele eriosa tasemekoolituse osana.

Koolitus on avatud samuti sportlastele, huvilistele ning treeneritele
NB!Koolitustundide saamiseks tuleb treeneritel samuti osaleda eelneval skeemide hindamisel.
Koolisõidukohtunike taasatesteerimine on kohustuslik kõigile kohtunikele, kelle atesteerimine
aegub 2022. Taasatesteerimisel osalemine on tungivalt soovituslik ka neil, kes on vahepeal oma
taset tõstnud ning kelle atesteering lõpeb 2023 või 2024, et vältida vajadust individuaalse
taasatesteerimise järele. Taseme tõstmisel on vajalik individuaalne lähenemine, kuid edasine
taasatesteerimine peaks käima koos üleüldise "lainega".
Kõikidel kohtunikel tuleb taasatesteerimiseks:
1. Koolituseks valmistudes hinnata 3 skeemi oma kategooriale vastaval tasemel
2. Täita lühike Online CV http://www.eformular.com/minaa/parimad.html
3. Osaleda 27. märtsil koolitusel
4. Sooritada määrustiku test
5. Kui CV täitmise järel ilmnevad mingit olulised puudused taasatesteerimise nõudmistes,
võtame iga kohtunikuga eraldi ühendust ning lepime kokku sammud, mida on vaja teostada
enne 1.juulit 2022.a.
Hindamine toimub video alusel, videolink saadetakse kõigile registreerunustele 17. märtsil koos
hinnetelehe põhjaga Excel formaadis. Hinneteleht tuleb täita ning saata meilile
dressage.estonia@gmail.com hiljemalt 23. märtsiks.
Skeemide tase vastab kohtuniku / treeneri tasemele:
Kohtuniku kandidaat

A2

Kohtunik 1 tase/EKR-3

LK4

Kohtunik 2 tase/EKR-4

M3

Kohtunik 3 tase/EKR-5

RK3

Kohtunik GP õigustega

RR5

Kohtunike poolt hinnatud skeeme vaadeldakse taasatesteerimise osana, treenerite poolt
hinnatud skeemid on mõeldud praktilise harjutusena vastava taseme koolisõidu hindamisest
paremaks arusaamiseks.
Lühikese CV täitmise ja saatmise eesmärk on avaldada soovi enda taasatesteerimiseks
koolisõidukohtunikuna pärast 1.juulit 2022 – ning saada ülevaade taasatesteerimise nõuete
täitmisest.
Kohtunike koolitused alates 2018 ja tööpraktika alates 2019 on meil tänasest suures osas juba
Ratsanetis, nii et CV-s palume märkida ainult koolitused/tööpraktika, mis mingil põhjusel
Ratsanetis ei kajastu.
Kui kohtunikud, kes soovivad taasatesteerida, kuid mingil põhjusel 27. märtsil osaleda ei saa,
palun võtke minuga ühendust, et leppida kokku eraldi proovihindamine ja muud vajalikud
sammud taasatesteerimise jaoks.

Need, kes seda CV-d ei täida / taasatesteerimiseks soovi ei avalda, arvatakse
koolisõidukohtunike nimekirjast välja alates 2.juulil 2022.
Määrustiku test kuulub samuti taasatesteerimise juurde. See tuleb koha peal sooritada kõigil
kohtunikel online vormi kaudu. Selleks on vajalik kas arvuti, tahvel või nutitelefon. Määrustikku
vaadata ei tohi aga kasutada võib oma märkmeid.
NB! Sellel koolitusel võtame vastu ka uusi kohtunike kandidaate.
Kohtuniku kandidaadiks saamiseks tuleb:
1. Koolituseks valmistudes hinnata 3 skeemi A2 tasemel
2. Täita ERL Ametniku Kvalifikatsiooni taotlemise Avaldus ja CV, selle vormi saab alla laadida
siit: https://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-ametniku-taotlus-ja-cv/
3. Osaleda 27.märtsil koolitusel
4. Sooritada määrustiku test
5. Kui CV täitmise järel ilmnevad mingit olulised puudused atesteerimise nõudmistes, võtame
igaühega eraldi ühendust ning lepime kokku sammud, mida on vaja veel teha kohtuniku
kandidaadiks saamiseks.
Uued kandidaadid, pange end julgelt kirja või kui teil küsimusi on, kirjutage või helistage ning
räägime lähemalt! +372 53334495 dressage.estonia@gmail.com Eva-Maria

