EVF Kohtunike litsentside omistamise kord
Kohtuniku litsents on teatud kindlaks perioodiks kohtunikule- vilemehele ja kohtunik-sekretärile)
omistatud kohtunikutegevuse taset määratlev tegevusluba, mille alusel toimub kohtunike tegutsemiste
tarifitseerimine. Litsentside omistamise kord ja kehtivuse pikkus kinnitatakse Kohtunike Toimkonna
(edaspidi KT) ettepanekul EVF poolt.
EVF KT omistab järgnevaid kohtunik-vilemehe ja kohtunik-sekretäri litsentse:
1. Kohtunik-vilemehe litsentsi omistamise kriteeriumid
1.1. D-litsents – on tegevkohtunikuks saamise esimene aste. Litsents omistatakse kohtunikule:
- kes on läbinud piirkondliku koolituse
- kelle eesti keele oskus suhtlustasandil on hea
- kes on läbinud võrkpallireeglite testi
Litsents kehtib kaks aastat
D-litsentsi kohtunikud võivad tegutseda rahvaliiga-, kohalikel võistlustel ja noorte meistrivõistluste
tsooniturniiridel.
1.2. C- litsents – on tegevkohtunikuks saamise teine aste. Litsents omistatakse kohtunik-vilemehele:
- kes on omandanud D-litsentsi
- kelle eesti keele oskus suhtlustasandil on hea
- kellel on piirkonna koolitusjuhi soovitus (aluseks on vaatlused, piirkonna-koolitustel osalemine)
- kes on läbinud võrkpallireeglite testi
- kes on läbinud ametliku pabervõistlusprotokolli täitmise koolituse
- kes on omandanud praktilised kohtuniku oskused, vilistanud vähemalt kümme kohalikku, linna või
maakonna, s.h. noorte meistrivõistluste tsooniturniiride, -mängu ühe aasta jooksul.
Litsents kehtib kaks aastat, eeldusel, et kohtunik on osalenud aastas ühel piirkonna-koolitusel.
C-litsentsi kohtunikud võivad tegutseda esimeses liigas, noorte meistrivõistlustel ja kohalikel mängudel
Kohtunik peab mängu juhtides kandma kohtuniku ametlikku vormi ja sümboolikat
Alates B-litsentsist nimetatakse kohtunik-vilemehi “Tegevkohtunikeks”
1.3. B-litsents – omistatakse kohtunik-vilemehele:
- kes on tegutsenud 2 aastat C-litsentsi kohtunikuna
- kelle Eesti keele oskus suhtlustasandil on hea
- kes on läbinud üks kord aastas KT reeglite koolituse ja võrkpallireeglite testi
- keda on hinnatud hooaja jooksul KT poolt kolmel mängul vähemalt hindele “hea” (vastavalt antud
hetkel kehtivale kohtunike hindamisevormile).
- kes oskab täita ametlikku pabervõistlusprotokolli ja elektroonilist protokolli (kohustuslik koos
sekretäriga!!!)
Litsents kehtib 1 aasta.
B-litsentsi kohtunikud võivad tegutseda Naiste Meistriliigas, esimeses liigas, noorte meistrivõistlustel,
kohalikel mängudel ja KT heakskiidul erandkorras ka kõrgemates liigades.
Kohtunik peab mängu juhtides kandma kohtuniku ametlikku vormi ja sümboolikat.
1.4. A-litsents – omistatakse kohtunik-vilemehele:
- kes on tegutsenud vähemalt neli aastat kohtunik- vilemehena ja omab B-litsentsi

- kelle Eesti keele oskus suhtlustasandil on hea ja inglise või vene keele oskus rahuldav
- kes on läbinud üks kord aastas KT reeglite koolituse ja võrkpallireeglite testi
- keda on hinnatud hooaja jooksul kohtunike toimkonna poolt vähemalt kolmel mängul hindele “väga
hea”;
- kes oskab täita ametlikku pabervõistlusprotokolli ja elektroonilist protokolli
Litsents kehtib ühe aasta.
A-litsentsi kohtunikud võivad tegutseda kõigil EVF ametlikel võistlustel.
Kohtunik peab mängu juhtides kandma kohtuniku ametlikku vormi ja sümboolikat.
Kohtunik-vilemeeste litsentseerimise osas võib KT teha erandeid.
2. Kohtunik-sekretäri litsentsi omistamise kriteeriumid.
2.1 C litsents – on tegevkohtunikuks-sekretäriks saamise esimene aste, mis omistatakse kohtuniksekretärile:
- kes on läbinud pabervõistlusprotokolli praktilise koolituse ja oskab seda täita;
- kelle eesti keele oskus suhtlustasandil on hea;
- kes tunneb kohtunik-sekretäri tööd puudutavaid võrkpallireegleid;
- kes tunneb kohtunik-sekretäri ja -vilemeeste omavaheliseks suhtluseks vajalikke žeste;
- kes oskab kasutada elektroonilist tablood;
C-litsentsi sekretärid võivad tegutseda noortevõistlustel, rahvaliigas, kohalikel mängudel ja naiste
esiliigas.
C-litsents kehtib 2 aastat
Alates B-litsentsist nimetatakse kohtunik-sekretäre “Tegevkohtunikeks”
2.2 B litsents – omistatakse kohtunik-sekretärile:
- kes oskab väga hästi täita ametlikku võistlusprotokolli paberil ja elektroonilist protokolli;
- kelle eesti keele oskus suhtlustasandil on hea;
- kes tunneb mängu alustamise 16-minuti protokolli;
- kes on teinud hooaja jooksul vähemalt 8 pabervõistlusprotokolli;
- kes on käinud vähemalt kahel mängul A-litsentsi sekretäriga elektroonilise protokolli praktikal;
- kes oskab kasutada elektroonilist tablood;
- kes on läbinud võrkpallireeglite testi;
- kes on osalenud aasta jooksul kohtunik-sekretäri seminaril.
B-litsents kehtib üks aasta.
B-litsentsi sekretärid võivad tegutseda noortevõistlustel ja esiliiga mängudel.
Kohtunik peab mängul kandma kohtuniku ametlikku sümboolikat.
2.3 A litsents – omistatakse kohtunik-sekretärile:
- kes oskab väga hästi täita ametlikku võistlusprotokolli paberil ja elektroonilist protokolli;
- kelle eesti keele oskus suhtlustasandil on hea ja inglise või vene keele oskus rahuldav;
- kes tunneb mängu alustamise protokolle;
- kes on kahe aasta jooksul teinud vähemalt viis elektroonilist ja kümme võistlusprotokolli paberil;
- kes on täitnud vähemalt kahel mängul A-litsentsi sekretäri juhendamisel elektroonilise protokolli;
- oskab kasutada elektroonilist tablood;
- läbinud võrkpallireeglite testi;
- osalenud aasta jooksul kohtunik-sekretäri seminaril.

Litsents kehtib ühe aasta.
A-litsentsi kohtunik-sekretärid võivad tegutseda kõigil EVF ametlikel võistlustel ja rahvusvahelistel
mängudel.
Kohtunik peab mängul kandma kohtuniku ametlikku sümboolikat.
Kohtunik-sekretäride litsentseerimise osas võib KT teha erandeid.
Litsentside omistamise kord kinnitatud KT koosolekul 22.02.2019.

