
 

 
EAL kohtunike litsentsid alates 04.04.2022 

Kinnitatud 04.04.2022 
 

 
1. Üldine 

1.1 Alates 04.04.2022 läheb EAL jooksvalt üle uuele kohtunike tasemete ja 
litsentsisüsteemile.  
Aegunud kehtivusega litsentside asemel väljastatakse litsentsid, mis vastavad uuele 
tasemele. Varasema süsteemi litsentsid kehtivad kuni nende aegumiseni, kuid mitte 
kauem kui 31.12.2022. Alates 01.01.2023 peavad kõik kohtunikud omama uue 
tasemesüsteemi litsentsi.  
 
1.2 Litsentsi väljastamise ja peatamise õigus on ainult EAL-il.  

1.2.1 Peatamine peab olema toetatud kas alakomitee või kahe sama ala ja 
taseme kohtuniku poolt.  
1.2.2 Hea tava (https://eadse.ee ja 
https://www.fia.com/sites/default/files/fia_code_of_ethics_1_0.pdf ) või 
spordireeglite rikkumise korral võib EAL alandada ka litsentsi taset. Kehtib nn 
kollase kaardi süsteem. Teise rikkumisega (litsentsi kehtivuse ajal) kaasneks 
automaatselt taseme alandamine või siis litsentsi peatamine (olenevalt 
rikkumisest).  

 
1.3 Kõik kohtunikud on ühtses registris. Register on avalik (eeldusel, et kohtunik on 
sellega ise nõus) ja seal kuvatakse vaid kohtuniku nime, taset, ala, maakonda ja e-
posti aadressi.   
 
1.4 EMV või rahvusvahelise tasemega võistlustel  peavad kõik võistluse juhendis 
nimetatud kohtunikud omama A taseme litsentsi. Nende abid ja alluvad ei pea 
omama A taseme litsentsi (minimaalselt C tase).  

1.4.1 Juhendis nimetatud kohtunike abid ei pea omama A taseme litsentsi 
(minimaalselt nõutav tase C) 
1.4.1 Erandina ei pea hooaja 2022 jooksul kõik juhendis olevad kohtunikud 
omama A taseme litsentsi (minimaalselt nõutav B tase).  

 
1.5 KV tasemega võistlustel  peavad kõik võistluse juhendis nimetatud kohtunikud 
omama minimaalselt B taseme litsentsi. Nende abid ja alluvad ei pea omama B 
taseme litsentsi (minimaalselt C tase). 
 
1.6 Regionaalsetel ehk maakondlikel võistlustel peab võistluse juht omama B taseme 
litsentsi ning kõik teised võistluste juhendis nimetatud kohtunikud omama 
minimaalselt C taseme litsentsi. Nende abid ja alluvad peavad omama minimaalselt C 
taseme litsentsi.  
 
 



 

1.7 Kui samal võistlusel osalevad EMV ja EKV arvestuse klassid, on nõuded 
kohtunikele samad, mis EMV tasemel. Erandiks on rahvaralli KV raames sõidetav 
noorteralli EMV, mis erineb raamvõistlusest vaid statuudi poolest. 
 1.7.1 Kõik järgnevad erandid kirjeldatakse antud dokumendi täiendamisega 
 
1.8 Kõrgema taseme litsentsiga kohtunik võib osaleda madalama taseme võistlustel. 
 
1.9 Alates 2023. aastast kindlustab EAL kõik  registris olevad  kohtunikud autospordi 
riski hõlmava elukindlustusega.  
 
1.10 Kohtunike litsentse ei väljastata ametnikele, kes pole otseselt seotud võistluste 
sportliku poolega (võistluste direktorid, arstid, turvatöötajad jne.)  
 
1.11 Tehnilise kontrolli kohtunike litsentse väljastatakse koostöös EAL 
Tehnikakolleegiumiga.  
 
1.12 Koostöös alakomiteedega vaadatakse läbi iga A ja B taseme kohtuniku litsentsi 
taotlus. Lubatud on omada pädevust mitmel alal ja erinevatel tasemetel.   
 
1.13 Taseme  C ja B litsentsiga koos annab EAL kohtunikule vesti koos tema litsentsi 
numbriga (tehnilisel kontrollil on eraldi mustad vestid). Tekivad isikustatud vestid, 
mida ei tohi edasi anda kolmandatele isikutele.  Juhul kui kohtunikul on mitme 
erineva ala pädevus, siis väljastatakse vest (riietus) kõrgeima taseme järgi.  

 
1.14 Koolitused kohtunikele viiakse läbi koostöös alakomiteede, kolleegiumite ning 
liikmesklubidega. 
 
1.15 Kohtuniku kohus on hoida end kursis oma valdkonna reeglite ja nende 
võimalike muudatustega. Vajadusel võib EAL nõuda täiendkoolituse või eksami 
läbimist. Võimaluse koolituseks või eksamiks loob EAL. 
 
1.16 EAL võib alakomitee palvel välja anda litsentsi ka lühemaks perioodiks kui 
litsentsi tase ette näeb. 

 
 
2. Tasemed. Uues süsteemis on neli taset (D; C; B; A): 

2.1  D tase- madalaim tase, ehk algaja. Saab tegutseda ainult kõrgema taseme ja 
täisealise kohtuniku järelvalve all. Tase on kehtiv kuni kaks (2) aastat saamise 
hetkest.  
2.1.1 Põhinõuded litsentsi taotlejale: 

  minimaalselt 14 aastane; 
  minimaalselt 6 klassi haridus. 

2.1.2 Täiendavalt peab olema täidetud üks allpool antud tingimustest: 
a) läbib vastava ala koolituse; 
b) omab alakomitee või kolleegiumi soovitust; 
c) omab A või B taseme sama ala kohtuniku soovitust. 



 

2.1.3 Järgmise taseme taotlemine on lubatutud ainult juhul kui on täidetud 
alljärgnevad tingimused: 

1) täidetud põhinõuded (vanus ja haridus); 
2) osalenud kohtunikuna võistlustel aasta jooksul vähemalt 2 korda. 

2.1.4 Täiendav info: 
a) Litsents on taotlejale tasuta (digitaalne), vajadusel väljastab EAL selle ka 
füüsiliselt. 
b) EAL aktiveerib litsentsi 24 tunni jooksul peale nõuetekohase taotluse 
esitamist.  
c) Litsentsi tunnus on roheline värv (348C). 
 
 

2.2 C tase- nõutud regionaalsetel võistlustel (maakonnasisestel). Tase on kehtiv 
kuni kaks (2) aastat saamise hetkest. 
2.2.1 Põhinõuded litsentsi taotlejale: 

  minimaalselt 16 aastane; 
  minimaalselt 9 klassi haridus või kutseharidus põhihariduse baasil. 

2.2.2 Täiendavalt peab olema täidetud üks allpool antud tingimustest: 
a) läbib vastava ala ja taseme koolituse ning eksami; 
b) omab alakomitee või kolleegiumi soovitust; 
c) omab A või B taseme sama ala kohtuniku soovitust. 

2.2.3 Järgmise taseme taotlemine on lubatutud ainult juhul kui on täidetud 
alljärgnevad tingimused: 

1) täidetud põhinõuded (vanus ja haridus); 
2) osalenud kohtunikuna võistlustel aasta jooksul vähemalt 2 korda. 

2.2.4 Omab õigust taotleda uuesti sama taseme litsentsi, kui on täidetud alljärgnev 
tingimus: 

1) osalenud B taseme kohtunikuna võistlustel kahe aasta jooksul vähemalt 2 
korda. 

2.2.5 Täiendav info: 
a) Litsents on taotlejale tasuline (5€). Peale taotluse esitamist esitab EAL 
arve.  
b) EAL aktiveerib litsentsi 7 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse 
esitamist ja vajalike soovituste saamist. 
c) Litsents väljastatakse füüsiliselt. 
d) Litsentsi tunnus on kollane värv (Yellow C). 
e) EAL väljastab kohtuniku vesti koos litsentsi numbriga, kahe nädala jooksul 
peale litsentsi väljastamist. 
f) Kõik erandid on võimalikud ainult alakomitee või kolleegiumi otsusega. 

 
 
 
 
 
 



 

2.3 B tase- nõutud karikavõistluste taseme võistlustel. Tase kehtiv kuni kolm (3) 
aastat saamise hetkest. 
2.3.1 Põhinõuded litsentsi taotlejale: 

  minimaalselt 18 aastane; 
  minimaalselt 12 klassi haridus või kutseharidus keskhariduse baasil; 
  vene või inglise keele oskus tasemel B1; 
  kogemust antud alal vähemalt 3 aastat või varasem tase C litsents. 

2.3.2 Täiendavalt peab olema täidetud üks allpool antud tingimustest: 
a) läbib vastava ala ja taseme koolituse ning eksami; 
b) omab alakomitee või kolleegiumi soovitust; 
c) omab A või B taseme sama ala kohtuniku soovitust. 

2.3.3 Järgmise taseme taotlemine on lubatutud ainult juhul kui on täidetud 
alljärgnevad tingimused: 

1) täidetud põhinõudmised (vanus ja haridus); 
2) osalenud kohtunikuna võistlustel aasta jooksul vähemalt 3 korda. 

2.3.4 Omab õigust taotleda uuesti sama taseme litsentsi, kui on on täidetud 
alljärgnev tingimus: 

1) osalenud B taseme kohtunikuna võistlustel kolme aasta jooksul vähemalt 
3 korda. 

2.3.5 Täiendav info: 
a) Litsents on taotlejale tasuline (10€). Peale taotluse esitamist esitab EAL 
arve.  
b) EAL aktiveerib litsentsi 7 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse 
esitamist ja vajalike soovituste saamist. 
c) Litsents väljastatakse füüsiliselt. 
d) Litsentsi tunnus on sinine värv (298C). 
e) EAL väljastab kohtuniku vesti koos litsentsi numbriga kahe nädala jooksul 
peale litsentsi väljastamist. 
f) Kõik erandid on võimalikud ainult alakomitee või kolleegiumi otsusega. 

 
 

2.4 A tase- nõutud EMV ja rahvusvahelise taseme võistlustel. Tase kehtiv kuni viis 
(5) aastat saamise hetkest. 
2.4.1 Põhinõuded litsentsi taotlejale: 

  minimaalselt 21 aastane; 
  minimaalselt 12 klassi haridus või kutseharidus keskhariduse baasil; 
  vene või inglise keele oskus tasemel B2; 
  kogemust antud alal vähemalt 3 aastat või varasem tase B litsents. 

2.4.2 Täiendavalt peab olema täidetud vähemalt kaks allpool antud tingimustest: 
  a) läbib vastava ala ja taseme koolituse ning eksami; 

b) omab alakomitee või kolleegiumi soovitust; 
c) omab kahe A taseme sama ala kohtuniku soovitust. 

2.4.3 Omab õigust taotleda uuesti sama taseme litsentsi, kui on täidetud alljärgnev 
tingimus: 

1) osalenud A taseme kohtunikuna võistlustel viie aasta jooksul vähemalt 4 
korda. 



 

2.4.4 Täiendav info: 
a) Litsents on taotlejale tasuline (25€). Peale taotluse esitamist esitab EAL 
arve.  
b) EAL aktiveerib litsentsi 7 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse 
esitamist ja vajalike soovituste saamist. 
c) Litsents väljastatakse füüsiliselt. 
d) Litsentsi tunnus punane värv (186C). 
e) EAL väljastab kohtuniku riietuse kahe nädala jooksul peale litsentsi 
väljastamist (2022. aastal alates juunist).  
f) Kõik erandid on võimalikud ainult alakomitee või kolleegiumi otsusega. 

 
 
3. Alad, alluvused ja ametid 
 3.1 Kross (autokross, rallikross, jäärada) 

Allub rallikrossikomiteele ja veoautokomiteele 
3.2 Ringrada 

Allub ringrajakomiteele 
3.3 Kart  

Allub kardikomiteele 
3.4 Drift 

Allub driftikomiteele 
3.5 Drag (kiirendus) 

Allub kiirenduse komiteele 
3.6 Ralli (EMV tase, rahvaralli ja sprint) 

Rahvaspordikomiteele allub kuni tasemeni B 
Allub rallikomiteele kõigi tasemete ulatuses 

3.7 4x4 (offroad)  
Allub offroad komiteele 

3.8 E-autosport 
Allub e-autospordi komiteele 

  
3.9 Ametid vastavalt alakomiteede ja kolleegiumite nimekirjadele 

 
4. Taotlemine 
 4.1 Litsentsi taotluse saab esitada alljärgneval lingil: 

https://forms.gle/vpiBd1L8NFYdY5no7  
 
4.2 EAL jätab endale õiguse mitte väljastada kohtuniku litsentse isikutele, kes on 
käitunud lugupidamatult FIA, EOK või EAL suhtes või kelle tegevus on autosporti  ja 
EAL  mainet kahjustav.  

  
 


