
Kinnitatud 
EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenerite hindamiskomisjoni poolt 31.10.2022 

KARATE-, KOBUDO- JA IAIDOTREENERITE ERIALASTE KOOLITUSTE JA 
TÄIENDKOOLITUSTE ARVESTAMISE KORD 

Karate-, kobudo- ja iaidotreeneri kutseeksami sooritamiseks palun võtta ühendust 
info@ekf.ee. 
Karate-, kobudo- ja iaidotreenerite kutseeksamid toimuvad iga aasta kevadel ja sügisel. 

Dokumentide esitamise tähtajad: 31.03 ja 31.08. 

Sammud treenerikutse taotlemiseks: 

1. Esmalt tuleb läbida vastava taseme Üldainete koolitus Tallinna Ülikoolis või Tartu 
Ülikoolis. (Näide: Kui soovid teha EKR 3 taseme eksamit, siis pead läbima EKR 3 
Üldainete koolituse). Infot Üldainete koolituste toimumise aja ja koha kohta leiad 
www.sport.ee lehelt. Iga soovija registreerib end ise ning tasub koolituse eest ise. 

2. Lisaks Üldainete koolitusele on uue kutse taotlemisel vaja läbida ka erialaseid 
tasemekoolitusi. Nende kohta leiad infot Eesti Karate Föderatsiooni kodulehelt www.ekf.ee 
või info@ekf.ee . 

3. Kui vajalikud koolitustunnid on käes tuleb registreerida end Spordiregistri keskkonnas 
(minu.treenerikutse.ee) eksamile ning tasuda eksamitasu Eesti Karate Föderatsiooni 
pangakontole. Taotleja sooritab eksami ning positiivse tulemuse saades väljastatakse 
taotlejale kutsetunnistus. 

Erialase tasemekoolituse ja täiendkoolituse erinevus 

Tasemekoolitused tuleb läbida siis, kui taotleja soovib esmakordselt saada uue EKR 
taseme. Näiteks, kui treenerikutse puudub ning soovid teha EKR 3 (esimene kutsetase) 
treenerkutse eksami. Samuti, kui taotlejal on olemas kehtiv EKR 4 kutsetase ning ta 
soovib tõsta kutsetaset EKR 5 peale. 

Täiendkoolitusi tuleb läbida siis, kui taotleja soovib hetkel kehtivat kutsetaset pikendada. 

Tasemekoolitused 

Tasemekoolitusi annab ainult Eesti Karate Föderatsioon. 

Täiendkoolitused 

1. Aluseks on EOK treenerite kutsekomisjoni (edaspidi kutsekomisjon) kinnitatud kutse 
andmise korda täiendav juhend „Erialase täienduskoolituse arvestamise alused“, mille 
kohaselt on täienduskoolituse mahuliseks miinimumnõudeks nelja aasta jooksul 
sätestatud 60 akadeemilist tundi. 
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2. Punktis 1 nimetatud täienduskoolituse (akadeemilisest) 60 tunnist peab vähemalt 40 
tundi olema läbitud vastavalt karate, kobudo või iaido erialaseid täienduskoolitusi, sh võib 
tegutseda koolitajana või täienduskoolituse teistes võimalikes vormides (vt. punkt 3.).  
20 tunni mahus võib läbida muid koolitusi, nt. psühholoogia, pedagoogika, toitumine, 
koolitused teiste spordialade kohta või osalemine koolitajana teistele treeneritele/
sportlastele jne.  
40 tunni sisse kuuluvad erialased täiendkoolitused nii Eestis kui ka välismaal. Koolituse 
läbimist tõendab tunnistus, mis on väljastatud EKF-i poolt või koolitust korraldatava 
organisatsiooni poolt. Välismaal toimuvad koolitused tuleb registreerida EKF-is ja saata 
vastav e-mail info@ekf.ee, märkides ära koolituse aeg, koht, koolitaja. Koolitusel 
osalemise tõendamiskohustus lasub koolitusest osavõtjal. 

3. Täiendkoolituste teiste vormide arvestamine nelja aasta jooksul: 

 3.1 rahvuskoondise treenerina tegutsemine maksimaalselt 12 tunni ulatuses, mille  
       õigsust kinnitab Hindamiskomisjon koostöös EKF peasektretäriga; 

 3.2 osalemine kutsekomisjoni poolt nimetatud hindamiskomisjoni töös (EKR 5-EKR  
       7 treenerid) maksimaalselt 8 tunni ulatuses;  

 3.3 teiste, vastavalt, karate-, kobudo- ja iaidotreenerite treeningtundide    
       vaatlusanalüüsi teostamine (vaatlusanalüüsi vormi leiab EKF kodulehelt)   
       maksimaalselt 12 tunni ulatuses, mille sisulist täitmist hindab     
       hindamiskomisjon; 

 3.4 teiste, vastavalt, karate-, kobudo- ja iaidotreenerite juures stažeerimine ja   
       stažeeritavate juhendamine maksimaalselt 12 tunni ulatuses, mille sisulist   
       täitmist hindab hindamiskomisjon; 

 3.5 rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmisel maksimaalselt 12  
       tunni ulatuses, mille täitmist kinnitab hindamiskomisjon koostöös EKF    
       peasekretäriga. 

4. Koolitused, mille sisu ei vasta sisuliselt karate-, kobudo- ja iaidotreenerite 
kompetentsidele lähevad arvesse Punktis 2 nimetatud muude täiendkoolituste 20-
tunnilises arvestuses. 

5. Rahvusvahelistel koolitustel või mõnel teisel koolitustundide arvestamise osas kahtlusi 
tekitaval koolitusel osalmise puhul on soovitatav, vältimaks hilisemaid arusaamatusi 
tundide arvestamise osas, konsulteerida EOK karate-, kobudo- ja iaidotreenrite 
hindamiskomisjoniga. 

Esmaabi koolitus 
Alates 01.01.2019 on esmaabi koolituse läbimine kohustuslik nii kutsetaseme 
pikendamisel kui taotlemisel kõikidel tasemetel! Koolitus peab olema vähemalt 8-tunnine 
või 16-tunnine. Esmaabi baas- või täiendkursus on kohustuslik lisaks 60 täiendkoolituse 
tunnile või kutse taotlemisel kohustuslikele tundidele. 
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Lingid: 

Kutse andmise kord – ht tps: / /www.spordi register.ee/admin/val jund.php?
vmkf=9&n=kutse_andmise_kord_treeneri_kutsetele 

Kutse andmise korda täiendav juhend – https://www.spordiregister.ee/admin/valjund.php?
vmkf=50&n=kutse_andmise_korda_taiendavad_juhendid 

Erialase täienduskoolituse arvetamise alused –https://www.spordiregister.ee/admin/
valjund.php?vmkf=51&n=erialase_taiendkoolituse_arvestamise_alused 

Vaatlusanalüüsi arvestamise kord – https://www.spordiregister.ee/admin/valjund.php?
vmkf=25&n=vaatlusanaluusi_arvestamise_kord 

Kutseomistamise tasu määrad – https://www.spordiregister.ee/admin/valjund.php?
vmkf=43&n=kutseomistamise_tasu_maarad
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