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PÄEVAKAVA
Seminari algus
Päevakava tutvustus
Ülevaade litsentseerimisest
Ülevaade litsentseerimiskriteeriumitest:
• juriidilised kriteeriumid;
• infrastruktuuri kriteeriumid;
• personali- ja administratiivkriteeriumid;
• sportlikud kriteeriumid;
• finantskriteeriumid;
• küsimused ja vastused.

EESMÄRGID
Klubide litsentseerimine
arendamiseks, sh:

toimub

jalgpalli

erinevate

valdkondade

•
•
•
•
•
•

noormängijate treenimise ja nende eest hoolitsemise tähtsustamiseks;
klubide juhtimise ja organiseerituse tagamiseks;
turvalise ja mugava infrastruktuuri arendamiseks;
meistrivõistluste ausaks ja ladusaks toimimiseks;
klubide andmete võrdlemiseks Eestis ja Euroopas kindlate kriteeriumite alusel;
klubide majandusliku ja finantsvõimekuse parandamiseks nende läbipaistvuse ja
usaldusväärsuse suurendamise kaudu;
• klubide distsiplineeritud ja ratsionaalsete finantside majandamiseks;
• kohaliku klubijalgpalli elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2016. a EJL litsentseerimise eesmärgid:
• Klubide rahulolu – kriteeriumide mõistmine ja täitmise lihtsus;
•

Süsteemi efektiivsus – kokkulepitud põhimõtted, pädevad inimesed;

•

Süsteemi täiustamine
funktsioonidega

–

tagasiside

kasutamine,

integreeritus

teiste

EJL

LITSENTSEERIJA
Litsentseerija on EJL, keda on selleks volitanud UEFA.
Mida teeb EJL?
 Haldab litsentseerimissüsteemi;
 Moodustab litsentseerimisorganid:
• Litsentseerimise administratsioon: peasekretär, litsentseerimismänedžer ja tema abi,
avalike
suhete juht, kriteeriumite eksperdid;
• Litsentsikomisjon;
• Litsentsiasjade apellatsioonikomisjon.

 Kehtestab vajalikud protseduurid.

Litsentseerija tagab litsentseerimise protsessi käigus:
- kõigi litsentsitaotlejate võrdse kohtlemise;
- esitatud informatsiooni täieliku konfidentsiaalsuse.

KOMISJONID
LITSENTSIKOMISJON

Juhindub oma tegevuses
litsentsikomisjoni reglemendist.
Komisjon teeb ühe järgmistest
otsustest:
• Litsents väljastada;
• Keelduda litsentsi väljastamisest;
• Litsents tühistada.

LITSENTSIASJADE
APELLATIOONIKOMISJON
Juhindub oma tegevuses
litsentsiasjade
apellatsioonikomisjoni
reglemendist.
Komisjon teeb ühe järgmistest
otsustest:
• Kaebus rahuldada;
• Kaebus rahuldada osaliselt;
• Jätta kaebus rahuldamata.
LAK-i otsus on lõplik.

LITSENTSITAOTLEJA
Litsentsitaotleja saab olla üksnes jalgpalliklubi, kes:
on vähemalt 3 järjestikkust aastat olnud EJL-i liige;
asub ja peab oma kodumängud Eestis;
vastutab täielikult võistlustel osaleva võistkonna eest;
omab õigust klubi nime ja atribuutika kasutamiseks (kohustub mitte
vahetama klubi nime reklaami eesmärgil);
 on sõltumatu otsustusvabaduses ja klubi juhtimises (ei nõustu lepingutes
televisiooni, sponsorite jt äripartneritega tingimustega, mis neid piiravad).





Reeglina on litsentsitaotleja üks juriidiline isik (klubi), kuid erandina võib
litsentseerimises osaleda ka klubi jalgpallikool.

LITSENTS
Igal klubil peab olema Premium liigas, Esiliigas ja Expert liigas
võistlusel osalemiseks litsents.
Litsents antakse välja eelolevaks hooajaks ning see aegub etteteatamiseta
litsentsihooaja lõppemisel.
EJL annab välja 4 litsentsi:
• Expert liiga litsents – osalemiseks N ML-s;
• Esiliiga litsents – osalemiseks EL-s, sh Esiliigas B;
• Premium liiga litsents – osalemiseks PL-s;
• UEFA litsents – osalemiseks UEFA klubivõistlusel.
Litsentsi ei ole võimalik edasi anda.
Litsentsikomisjon võib litsentsi hooaja käigus tühistada.

PROTSESS
Klubi esitab nõutud
dokumendid

• Klubi esitab kõik kriteeriume
tõendavad dokumendid

EJL kontrollib
infot, koostab
raporti

• Vajadusel küsib EJL klubilt
lisadokumente või -infot

LK koosolek
kaitsmisele
lubamiseks

• Vajadusel küsib EJL klubilt
lisadokumente või -infot

Litsentsikaitsmine

• Vajadusel küsitakse
lisaküsimusi või dokumente

LK
koosolek

• Otsustab litsentsi
andmise või sellest
keeldumise

LAK

PROTSESSI
TÄHTAJAD
klubi jõuab sportlike tulemuste alusel N ML, ELB, EL või PL-i
avaldus litsentseerimiseks ja klubi kinnitus MV-l osalemiseks
juriidiliste ja infrastruktuuri kriteeriumeid tõendavad
dokumendid
11.01
personali- ja administratiivkriteeriume tõendavad
dokumendid
18.01
sportlikke kriteeriume tõendavad dokumendid
25.01
finantskriteeriume tõendavad dokumendid
01.02-05.02 LK koosolek kaitsmisele lubamiseks
08.02-13.02 Litsentsikaitsmised
18.02
LK koosolek litsentside väljastamiseks
31.03
Majandusaasta aruande esitamine
nov
15.12
06.01

Hooaja jooksul jälgib kriteeriumite täitmist EJL.

LITSENTSI
KRITEERIUMID
5 PÕHIKRITEERIUMIT:
1.
2.
3.
4.
5.

Sportlik;
Juriidiline;
Infrastruktuur;
Personali- ja administratiiv;
Finants.

LITSENTSI
KRITEERIUMID
A – kriteerium täitmiseks kohustuslik
Peab olema täidetud nii, nagu on korras sätestatud. Mittetäitmisel
litsentsi ei väljastata.

B – kriteerium täitmiseks kohustuslik
Peab olema täidetud nii, nagu korras sätestatud. Mittetäitmisel
rakendatakse sanktsioone, kuid litsents väljastatakse.

C – kriteerium parim praktika
Soovituslik kriteerium, mille kohene täitmine ei ole kohustuslik, kuid mille
täitmine võib muutuda kohustuslikuks järgnevatel hooaegadel.

SANKTSIOONID
EJL distsiplinaarorganitel on õigus rakendada sanktsioone juhul kui
litsentsitaotleja või litsentseeritu ei täida :
• B – kriteeriumi nõudeid;
• teisi litsentseerimisega seonduvaid kohustusi (nt ei pea kinni
tähtaegadest, esitab valedokumente vms).
Sanktsioonideks võib olla:
• Hoiatus;
• Noomitus;
• Rahatrahv;
• Punktide mahaarvamine;
• EJL-i kaudu makstavate tasude kinnipidamine;
• Keeld registreerida uusi mängijaid;
• Keeld või piirang anda üles uusi mängijaid;
• Transferi keeld;
• Litsentsi tühistamine.

JURIIDILISED
KRITEERIUMID
Juriidilised kriteeriumid on:
• J.01 Klubi kinnitus
• J.02 Põhikiri
• J.03 Nimekiri allkirjaõigust omavatest isikutest
• J.04 Klubi liikmete nimekiri
• J.05 Leping jalgpallikooliga

Juriidilised kriteeriumid
J.01 (A) Klubi kinnitus seoses osalemisega EMV-l

Litsentsitaotleja esitab juriidiliselt kehtiva kinnituse, mis peab olema
allkirjastatud selleks volitatud isiku poolt.
Klubi kinnituse sõnastus on välja toodud meistrivõistluste juhendis.
Klubi kinnitus esitatatakse soovitatavalt klubi kirjapõhjal.

Juriidilised kriteeriumid
J.02 (A) Klubi põhikiri

Litsentsitaotleja peab esitama koopia oma hetkel kehtivast põhikirjast.

Põhikirja ei pea esitama kui see on juba esitatud varasemalt ning seda pole
muudetud.

Juriidilised kriteeriumid
J.03 (A) Nimekiri allkirjaõigust omavatest
isikutest
Litsentsitaotleja peab EJL-le esitama nimekirja allkirjaõigust omavatest
isikutest, kus on ära toodud allkirjaõigust omavate isikute nimed ja positsioonid
koos allkirjanäidise ja volikirjaga, juhul kui isik ei ole litsentsitaotleja juhatuse
liige.
Volikiri peab sõnaselgelt sätestama, et volitatud isikul on õigus teha toiminguid,
võtta vastu otsuseid ning allkirjastada klubi nimel dokumente EJL-s
PS! Dokument esitatakse iga kord uuesti, kui allkirjaõiguslike isikute nimekiri
(hooaja keskel) muutub.

Juriidilised kriteeriumid
J.04 (A) Klubi liikmete nimekiri

Litsentsitaotleja peab litsentseerijale avalikustama klubis kõrgeimat võimu
teostavate isikute nimekirja. Klubi kõrgeima võimu organiks on selle liikmete
üldkoosolek.
Litsentsitaotleja peab esitama EJL-le klubi juhtkonna allkirjaga kinnitatud
nimekirja klubi liikmetest 31.12.2015. a seisuga.

Juriidilised kriteeriumid
J.05 (A) Leping litsentsitaotleja
jalgpallikooliga
Litsentseerimises võib osaleda jalgpallikool kui ta aitab klubil täita mõne
kriteeriumi nõudeid (nt noortevõistkonnad, noortetreenerid jne).

Litsentseerimises võib osaleda jalgpallikool:
- kes on litsentsitaotlejaga samade isikute kontrolli all; ja
- kelle põhikirjas on ühe eesmärgina seatud klubile
kasvatamine.

noormängijate

Klubi ja jalgpallikooli vaheline leping peab sisaldama:
- lepingu tähtaega;
- lepingu eesmärki;
- poolte õigusi ja kohustusi ning vastutust, sh klubide litsentseerimisega
seotud õigused, kohustused ja vastutus; ning
- mängijaõiguste ülemineku tingimusi klubi ja jalgpallikooli vahel.

INFRASTRUKTUURI
KRITEERIUMID
Infrastruktuuri kriteeriumid on:
• I.01 Staadion kodumängudeks
• I.01 Kunstmurukattega staadion varakevadisteks ja
hilissügisteks kodumängudeks
• I.02 Treeningrajatised – kasutatavus ja minimaalne
infrastruktuur

Infrastruktuuri kriteeriumid
I.01 (A) Staadion MV mängudeks
PL litsentsitaotlejal peab olema vähemalt EJL 2. kategooria muru- ja
kunstmurukattega staadion.
EL, ELB ja N ML litsentsitaotlejal peab olema vähemalt EJL 3. kategooria muruja kunstmurukattega staadion.
Litsentsitaotleja koduväljak ja kunstmurukattega staadioni peavad vastama Eesti
meistrivõistluste Premium ja Esiliiga või naiste Expert liiga juhendis toodud nõuetele.
Juhul, kui litsentsitaotleja esitab soovi mängida staadionil, mis ei vasta nõuetele,
tuleb lisaks esitada taotlus staadionite komisjonile erandi lubamiseks.

Infrastruktuuri kriteeriumid
I.02 Treeningrajatised – kasutatavus ja
minimaalne infrastruktuur
PL (A)
EL, ELB, N ML (B)
Litsentsitaotlejal peab olema piisav arv treeningrajatisi kõigi oma
võistkondade treeningute läbiviimiseks kogu aasta vältel ja igasuguste
ilmastikuolude korral.
Litsentsitaotlejal peab olema välis- ja sisetreeningrajatised, riietusruumid ja
meditsiiniruum.

Litsentsitaotleja peab esitama EJL-i poolt väljatöötatud vormil (Lisa III) nimekirja
klubi kõigi võistkondade kasutuses olevatest treeningrajatistest.
Lepingud tuleb esitada juhul, kui klubi taotleb UEFA litsentsi.

PERSONAL- ja
ADMINISTRATIIVKRITEERIUMID
Personali- ja administratiivkriteeriumid on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.01 Klubi tegevuskoht ja personaliinfo;
P.02 Tegevjuht;
P.03 Raamatupidaja;
P.04 Turvalisuse eest vastutav isik;
P.05 Fännikoordinaator;
P.06 Pressiesindaja;
P.07 Arst;
P.08 Meditsiinitöötaja;
P.09 Peatreener;
P.10 Abitreener;
P.11 Naiskonna peatreener;
P.12 Noortetöö juht;
P.13 Noortetreenerid;
P.14 Turvalisuse tagamine EMV mängudel;
P.15 Töötajate õigused ja kohustused;
P.16 Ametiisikute registreerimine;
P.17 Hooajasisene personalivahetus.

Personali- ja
administratiivkriteeriumid

PERSONALIDOKUMENTIDE ESITAMISE PÕHIMÕTE:
a) Jalgpalli ametiisiku registreerimise avaldus;
b) Lepingu koopia;
c) Isikuttõendava dokumendi koopia;
d) Ametijuhendi koopia;
e) Kvalifikatsiooni tõendav dokument või kompetentsuse tunnistuse taotlus
koos CV-ga.
Esitatada tuleb vaid dokumendid, mida on muudetud või mida varem pole
esitatud, v.a juhul kui klubi pole varem litsentsi taotlenud.

Jalgpalli ametiisiku registreerimise avaldus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Personali- ja
administratiivkriteeriumid
P.01 (A) Klubi tegevuskoht ja
personaliinfo
Litsentsitaotleja peab tagama klubi igapäevatöö korraldamise, selleks vajalikud
vahendid (sh telefon, elektronpost) ja inimressursi (sekretariaadi).
Litsentsitaotleja teatab kirjalikult oma kontori aadressi, telefoninumbri,
meiliaadressi ja kodulehe aadressi Lisa IV toodud vormil.

Personali- ja
administratiivkriteeriumid
P.02 (A) Tegevjuht
Klubil peab olema asjatundlik tegevjuht, kes on vastutav klubi tegevuse
igapäevase juhtimise eest.
Tegevjuht ei tohi samaaegselt olla ühegi teise litsentsitaotleja esindusvõistkonna
peatreener ega noortetöö juht. Tegevjuht ei tohi esindusvõistkonna mängu
ajal olla seotud kohustustega esindusvõistkonnas.
Tegevjuht peab osalema igal aastal enne hooaja algust EJL poolt korraldataval
anti-dopingu reeglite tundmine ja kihlveopettuste ennetamise koolitusel.

Personali- ja
administratiivkriteeriumid
P.03 (A) Raamatupidaja
Klubil peab olema kvalifitseeritud isik, kes on vastutav klubi finantsasjade
eest (raamatupidamine, finantskriteeriumide dokumentide ettevalmistamine
litsentseerimiseks jne).

Raamatupidajaks võib olla isik, kes on klubi administratsioonis tööl, või
isik/firma/partner, kes täidab vastavalt lepingule klubi poolt määratud ülesandeid.

Personali- ja
administratiivkriteeriumid
P.04 Turvalisuse eest vastutav isik
PL, EL (A)
ELB, N ML (B)
Litsentsitaotleja peab nimetama ametisse asjatundliku ja kvalifitseeritud
turvalisuse eest vastutava isiku, kes vastutab ohutus- ja turvaküsimuste
eest ja kes viibib staadionil klubi kõigi kodumängude ajal.
Turvalisuse eest vastutav isik peab igal aastal enne hooaja algust osalema EJLi
poolt korraldataval turvalisuse seminaril.
ELB ja N ML litsentsitaotleja esitab vaid turvalisuse eest vastutava isiku nime.

Personali- ja
administratiivkriteeriumid
P.05 Fännikoordinaator
PL (B)
EL, ELB (C)
Litsentsitaotleja
peab
määrama
fännikoordinaatori,
kontaktisikuna klubi ja fännide vahel.

kes

tegutseb

Fännikoordinaatori ülesandeks on aidata kaasa fännikultuuri arendamisele,
aidata organiseerida klubi fännide tegevust nii kodu- kui ka välismängudel ning
aidata kaasa positiivsele, sujuvale ja turvalisele fännide tegevusele.
Fännikoordinaator peab regulaarselt suhtlema klubi juhtkonnaga ja tegema
tihedat koostööd klubi turvalisuse eest vastutava isikuga avaliku korra ja
turvalisuse küsimustes.
Fännikoordinaator peab osalema EJL poolt korraldataval turvalisuse seminaril.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.06 Pressiesindaja
PL (A)
EL, ELB (B)
N ML (C)
Litsentsitaotlejal peab olema asjatundlik pressiesindaja, kes vastutab
meediaga seotud küsimuste eest ning olema ajakirjanike jaoks kättesaadav
kõikide klubi mängude ajal.
Pressiesindaja peab igal aastal enne hooaja algust osalema EJL poolt
korraldataval meediakoolitusel.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.07 Arst
PL (A)
EL, ELB, N ML (C)

Litsentsitaotlejal peab olema kvalifitseeritud arst, kes on vastutav
põhivõistkonna meditsiinilise toetuse ja dopingu mittekasutamise eest. Ta peab
tagama meditsiinilise abi kõikide mängude ja treeningute ajal.
Arstil peab olema EV sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud kutsetunnistus.
Esindusvõistkonna meditsiiniline personal peab osalema EJL poolt korraldataval
meditsiinitöötajate ning anti-dopingu reeglite tundmise koolitusel.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.08 Meditsiinitöötaja
PL (B)
EL, ELB, N ML (A)
Litsentsitaotleja peab olema asjatundlik meditsiinitöötaja, kes vastutab
esindusvõistkonna ravi ja massaaži eest treeningute ja mängude ajal.
Meditsiinitöötaja peab kõikidel mängudel viibima tehnilises alas.
Meditsiinitöötajaks võib olla massöör, füsioterapeut vm meditsiiniõpinguid
läbinud isik.

Esindusvõistkonna meditsiiniline personal peab osalema EJL poolt korraldataval
meditsiinitöötajate ning anti-dopingu reeglite tundmise koolitusel.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.09 Esindusvõistkonna peatreener
PL (A)
PL litsentsitaotlejal peab olema peatreener, kes vastutab põhimeeskonna
jalgpallialase tegevuse eest.
Peatreener peab:
• omama vähemalt UEFA Pro-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud
samaväärset muud litsentsi; või
• olema alustanud UEFA Pro-litsentsi kursusi. Ainuüksi kursustele
registreerimist ei loeta kriteeriumi täitmiseks. Või
• omama „kompetentsuse tunnistust“, mis on väljastatud EJL poolt
litsentsitaotleja avalduse alusel. Kompetentsuse tunnistus antakse UEFA Alitsentsiga peatreenerile, kes on olnud Premium liiga võistkonna abitreener
või Esiliiga (v.a Esiliiga B) võistkonna peatreener viimased kolm aastat.
Kompetentsuse tunnistus antakse tähtajaga 3 aastat ning seda ei
pikendata.
Litsentsitaotleja esindusvõistkonna peatreener ei tohi samaaegselt töötada
litsentsitaotleja ega ühegi litsentsi taotleva klubi peatreeneri, tegevjuhi ega
noortetööjuhina.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.09 Esindusvõistkonna peatreener
EL (A)
EL litsentsitaotlejal peab olema peatreener, kes vastutab põhimeeskonna
jalgpallialase tegevuse eest.
Peatreener peab:
• omama vähemalt UEFA A-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud samaväärset
muud litsentsi või
• olema alustanud UEFA A-litsentsi kursusi. Ainuüksi kursusele registreerimist ei
loeta kriteeriumi täitmiseks.
Litsentsitaotleja esindusvõistkonna peatreener ei tohi samaaegselt töötada
litsentsitaotleja ega ühegi litsentsi taotleva klubi peatreeneri, tegevjuhi ega
noortetööjuhina.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.09 Esindusvõistkonna peatreener
ELB (A)
ELB litsentsitaotlejal peab olema peatreener, kes vastutab põhimeeskonna
jalgpallialase tegevuse eest.
Peatreener peab:
• omama vähemalt UEFA A-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud samaväärset
muud litsentsi; või
• olema alustanud UEFA A-litsentsi kursusi. Ainuüksi kursusele registreerimist ei
loeta kriteeriumi täitmiseks;
• omama „kompetentsuse tunnistust“, mis on väljastatud EJL poolt litsentsitaotleja
avalduse alusel. Kompetentsuse tunnistus antakse UEFA B-litsentsiga
peatreenerile, kes on olnud vähemalt Esiliiga võistkonna abitreener või vähemalt
Esiliiga B võistkonna peatreener viimased kolm aastat. Kompetentsuse tunnistus
antakse tähtajaga 3 aastat ning seda ei pikendata.
Litsentsitaotleja esindusvõistkonna peatreener ei tohi samaaegselt töötada
litsentsitaotleja ega ühegi litsentsi taotleva klubi peatreeneri, tegevjuhi ega
noortetööjuhina.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.09 Esindusnaiskonna peatreener
N ML (A)
N ML litsentsitaotlejal peab olema peatreener, kes vastutab esindusnaiskonna
jalgpallialase tegevuse eest.
Peatreener peab:
• omama vähemalt UEFA B-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud muud
samaväärset litsentsi: või
• olema alustanud UEFA B-litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele registreerimist
ei loeta kriteeriumi täitmiseks.
Alates 2018. a hooajast peab naiste Expert liiga litsentsitaotleja naiskonna
peatreener omama UEFA A-litsentsi.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.10 Esindusvõistkonna abitreener
PL (B)
PL litsentsitaotlejal peab olema abitreener, kelle ülesanne on abistada
peatreenerit põhimeeskonna jalgpallialases tegevuses.
Abitreener peab:
•
•

omama vähemalt UEFA A-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud muud
samaväärset litsentsi; või
olema alustanud UEFA A-litsentsi kursusi. Ainuüksi kursusele registreerimist ei
loeta kriteeriumi täitmiseks.

Kui litsentsitaotleja, kelle duubelvõistkond osaleb Esiliigas, esindusvõistkonna
abitreener on samal ajal ka duubelvõistkonna peatreener, peab abitreener
omama Esiliiga peatreenerile ettenähtud kvalifikatsiooni.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.10 Esindusvõistkonna abitreener
EL (B)
EL litsentsitaotlejal peab olema abitreener, kelle ülesanne on abistada
peatreenerit põhimeeskonna jalgpallialases tegevuses.
Abitreener peab:
•
•

omama vähemalt UEFA B-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud muud
samaväärset litsentsi; või
olema alustanud UEFA B-litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele registreerimist
ei loeta kriteeriumi täitmiseks.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.10 Esindusvõistkonna abitreener
ELB (C)
ELB litsentsitaotlejal peab olema abitreener, kelle ülesanne on abistada
peatreenerit põhimeeskonna jalgpallialases tegevuses.
Abitreener peab:
•
•

omama vähemalt EJL C-litsentsi või EJL poolt tunnustatud muud samaväärset
litsentsi; või
olema alustanud EJL C-litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele registreerimist ei
loeta kriteeriumi täitmiseks.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.10 Esindusnaiskonna abitreener
N ML (C)
N ML litsentsitaotlejal peab olema abitreener, kelle ülesanne on abistada
peatreenerit esindusnaiskonna jalgpallialases tegevuses.
Abitreener peab:
•
•

omama vähemalt EJL C-litsentsi või EJL poolt tunnustatud muud samaväärset
litsentsi; või
olema alustanud EJL C-litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele registreerimist ei
loeta kriteeriumi täitmiseks.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.11 Naiskonna peatreener
PL, EL (B)
ELB (C)
Litsentsitaotlejal peab olema naiskonna peatreener, kes on vastutav
naiskonna jalgpallialase tegevuse eest.
Naiskonna peatreener peab:
•
•

omama vähemalt UEFA B-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud muud
samaväärset litsentsi; või
olema alustanud UEFA B-litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele registreerimist
ei loeta kriteeriumi täitmiseks.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.12 Noortetöö juht
PL, EL (A)
ELB, N ML (C)
Litsentsitaotlejal peab olema noortetöö juht, kes vastutab klubi noortetöö
igapäevase korraldamise ja tehniliste aspektide eest ning noortetöö
arengukava väljatöötamise ning elluviimise eest.
Noortetöö juht peab:
• omama Premum liigas vähemalt UEFA A-litsentsi; Esiliigas, Esiliigas B ja
Expert liigas vähemalt UEFA B-litsentsi või UEFA poolt tunnustatud muud
vastavat samaväärset litsentsi; või
• olema alustanud vastava litsentsi saamiseks kursusi. Kursustele
registreerimist ei loeta kriteeriumi täitmiseks.
Noortetöö juht ei tohi samaaegselt töötada litsentsitaotleja ega ühegi teise
litsentsi taotleva klubi tegevjuhi või esindusvõistkonna peatreenerina.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.13 Noortetreenerid
PL, EL, ELB (A)
Litsentsitaotlejal peab olema piisav arv noortetreenereid, kes vastutavad
kõikide võistkonda puudutavate jalgpallialaste küsimuste eest.
Noortetreenerid peavad omama vähemalt EJL poolt väljastatud EJL C
treenerilitsentsi või litsentsi, mis on tunnustatud EJL poolt.
Enama kui kahe noortevõistkonna kohta on lubatud nimetada ametisse üks
kvalifitseeritud noortetreener vaid juhul, kui tal on assistent, kes on läbinud
vähemalt rahvajalgpalli treenerite koolituse.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.13 Tütarlaste võistkondade treenerid
N ML (A)
Litsentsitaotlejal peab olema piisav arv noortetreenereid, kes vastutavad kõikide
tütarlaste võistkonda puudutavate jalgpallialaste küsimuste eest.
Noortetreenerid peavad omama vähemalt EJL poolt väljastatud EJL C
treenerilitsentsi või litsentsi, mis on tunnustatud EJL poolt.
Enama kui kahe noortevõistkonna kohta on lubatud nimetada ametisse üks
kvalifitseeritud noortetreener vaid juhul, kui tal on assistent, kes on läbinud
vähemalt rahvajalgpalli treenerite koolituse.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.14 Turvalisuse tagamine EMV mängudel
PL, EL (A)
ELB, N ML (B)
Litsentsitaotleja peab kindlustama korrapidajate või turvatöötajate olemasolu vastavalt
Eesti meistrivõistluste juhendile.
EMV PL ja EL juhend Artikkel 40 p 2:
Premium liiga mängul on nõutav min 5 turvatöötaja rakendamine ning lisaks üks
turvatöötaja või stjuuard 50 eeldatava pealtvaataja kohta.
Esiliiga mängul on nõutav ühe turvajuhi ning kahe selgelt eristatava korrapidaja või
turvatöötaja rakendamine.
EJL-le tuleb teatada turvafirma või turvalisuse eest vastutava isiku nimi, lepingut või
turvaplaani esitada ei ole vaja.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.15 (B) Töötajate õigused ja kohustused

Kõik kriteeriumites P.01 kuni P.13 kirjeldatud litsentsitaotleja töötajad
peavad omama ametijuhendit, kus on näidatud nende õigused ja
kohustused.
Litsentsitaotleja esitab EJL-le kõikide töötajate ametijuhendid.

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.16 (A) Jalgpalli ametiisikute
registreerimine
Kõik isikud, kes viibivad EMV mängude ajal tehnilises alas, peavad olema
EJL-is registreeritud. P.07.- P.13: arst, meditsiinitöötaja, peatreener, abitreener, naiskonna
peatreener, noortetöö juht, noortetreenerid.

Kriteeriumites P.01 kuni P.06 kirjeldatud ametikohta täitvate isikute
registreerimine on soovituslik. Nimetatud isikute registreerimine on kohustuslik
juhul, kui nad viibivad mängude ajal tehnilises alas. P.01.-P.06: sekretariaat, tegevjuht,
raamatupidaja, turvalisuse eest vastutav isik, fännikoordinaator, pressiesndaja.

Jalgpalli ametiisikute registreerimine on reguleeritud Jalgpalli ametiisikute
registreerimise korraga (EJL juhatuse poole viimati kinnitatud 29.12.2015).

Personali- ja administratiivkriteeriumid
P.17 (B) Hooajasisene personalivahetus
Kui P.02 kuni P.13 nimetatud ametikoht jääb vakantseks litsentseeritavast
sõltumatutel asjaoludel, peab ametikoha täitma:
-

inimese poolt, kellel on vastav kvalifikatsioon (sel juhul võib lepingu
sõlmida määramata ajaks);

-

inimese poolt, kellel ei ole vastavat kvalifikatsiooni (sel juhul on
asendamine ajutine ja võib kesta kuni hooaja lõpuni, kuid mitte enam kui 6
kuud).

Kui P.02 kuni P.13 nimetatud ametikohalt vabastatakse isik töölt
litsentseeritavast sõltuvatel asjaoludel (nt peatreeneri vabastamine), peab
tagama, ametikoha täitmise inimese poolt, kellel on vastav kvalifikatsioon
(sel juhul võib lepingu sõlmida määramata ajaks).
Personalivahetusest tuleb EJL-i teavitada 7 päeva jooksul.

SPORTLIKUD
KRITEERIUMID
Sportlikud kriteeriumid on:
• S.01 Noortetöö arengukava
• S.02 Noortevõistkonnad / tütarlaste võistkonnad
• S.03 Mängijate meditsiiniline kontroll
• S.04 Mängijate kindlustus
• S.05 Mängijate registreerimine
• S.06 Elukutseliste jalgpallurite lepingud
• S.07 Kohtuniku töö ja mängureeglite tundmine
• S.08 Sallivuse deklaratsioon ja tegevuskava
• S.09 Naiste jalgpall
• S.10 Antidopingu alaste reeglite tundmine
• S.11 Kihlveopettuste ennetamine

Sportlikud kriteeriumid
S.01 (A) Kinnitatud noortetöö arengukava
Litsentsitaotleja peab esitama kirjaliku noortetöö arengukava 18.01.2016. a-ks.
Noortetöö arengukava sisulist poolt hindab EJL tehniline osakond, mille järel see
kinnitatakse EJL noortekomisjonis.
Arengukava kehtivusaeg on minimaalselt 3 ning maksimaalselt 7 aastat.

Arengukava peab sisaldama kõiki litsentsikorras väljatoodud punkte ja olema
reaalselt täidetav.
2016. a-l tuleb noortetöö arengukava täiendada punktiga Ausa mängu (Fair Play ja
ausameelsuse) põhimõtete selgitamise kohta. Kehtiva arengukava korral võib
täiendus olla arengukava lisa.
Finantsvõimalused – saadaolev eelarve ja selle jaotamine, liikme-maksud,
omavalitsuste ja muu toetus. Seoses UEFA noortetöö solidaarsustoetusega tuleb
punkti e) juures esitada konkreetne noortetöö eelarve eelolevaks aastaks.

Arengukava mittevastavusel ei ole klubil õigust saada UEFA poolt antavat
noortetöö solidaarustoetust.

Sportlikud kriteeriumid
S.02 (A) Noortevõistkonnad

PL litsentsitaotlejal või tema jalgpallikoolil peab olema:
• vähemalt 30 klubisse registreeritud ja MV-l osalevat „Eestis treenitud mängijat“
vanuses 15-21 aastat, kes ei ole üles antud allolevates punktides nimetatud
võistkondadesse.
Lisaks nimetatud 30-le mängijatele peab litsentsitaotlejal või tema jalgpallikoolil olema 2
noorte MV-le registreeritud ning klubisse registreeritud noormängijatega võistkonda, kes
osalevad:
• võistkond vanuseklassis U-17 Eliitliigas; ja
• võistkond vanuseklassis U-15 või U-13 (10-14 aastat); või
• võistkond või võistkonnad vanuseklassis U-11 ja nooremad (10 aastat ja nooremad),
kes ei osale noorte MV-l.
PL litsentsitaotlejal peab olema antud võistkondadesse üles antud mängijatest vähemalt
50% ulatuses „Klubis treenitud mängijad“.
MV-l mitteosalevate võistkondade kohta peab litsentsitaotleja esitama mängijate nimekirja,
kus on ära toodud mängijate nimed, sünniaastad, võistkonna treeneri nimi ja mängijate
isikut tõendavate dokumentide koopiad.

Sportlikud kriteeriumid
S.02 (A) Noortevõistkonnad

EL litsentsitaotlejal või tema jalgpallikoolil peab olema 3 noortevõistkonda:
 U-17 Eliitliigas osalev võistkond või vähemalt 5 mängijat, kes on üles antud teise
klubi U-17 Eliitliiga võistkonda;
 vähemalt 2 noortevõistkonda, kes kuuluvad litsentsitaotleja või tema jalgpallikooli alla.
Nendeks võistkondadeks võivad olla:
• noortevõistkonnad vanuseklassis U-11 või nooremad (10 aastat või nooremad),
kes ei osale noorte MV-l;
• Noorte rahvaliiga võistkond tingimusel, et sellesse võistkonda üles antud mängijad
on klubisse registreeritud;
• Duubelvõistkond, kus on registreeritud 15 mängijat vanuses 15-19 aastat ning kes
ei mängi NMV-l ning kelle mängijaõigused kuuluvad litsentsi taotlevale klubile.

Sportlikud kriteeriumid
S.02 (A) Noortevõistkonnad

ELB litsentsitaotlejal või tema jalgpallikoolil peab olema 2 noortevõistkonda:
 U-17 Eliitliigas osalev võistkond või vähemalt 3 mängijat, kes on üles antud teise
klubi U-17 Eliitliiga võistkonda;
 vähemalt 1 noortevõistkond, kes kuulub litsentsitaotleja või tema jalgpallikooli alla.
Selliseks võistkonnaks võib olla:
• noortevõistkonnad vanuseklassis U-11 või nooremad (10 aastat või nooremad),
kes ei osale noorte MV-l;
• Noorte rahvaliiga võistkond tingimusel, et sellesse võistkonda üles antud mängijad
on klubisse registreeritud;
• Duubelvõistkond, kus on registreeritud 15 mängijat vanuses 15-19 aastat ning kes
ei mängi NMV-l ning kelle mängijaõigused kuuluvad litsentsi taotlevale klubile.

Sportlikud kriteeriumid
S.02 (A) tütarlaste võistkonnad

N ML litsentsitaotlejal või tema jalgpallikoolil peab olema 2 noortevõistkonda,
kes osalevad NMV-l:
 Üks võistkondadest peab olema U-17 või U-15 vanuseklassi võistkond;
 vähemalt 1 noortevõistkond, kes kuulub litsentsitaotleja või tema
jalgpallikooli alla. Selliseks võistkonnaks võib olla:
• Duubelvõistkond, kus on registreeritud 15 mängijat vanuses 15-19 aastat
ning kes ei mängi NMV-l ning kelle mängijaõigused kuuluvad litsentsi
taotlevale klubile;
• Noorte rahvaliiga võistkond tingimusel, et sellesse võistkonda üles antud
mängijad on klubisse registreeritud;
• Litsentsitaotleja võistkond või treeninggrupp, kes ei osale NMV-l.

Sportlikud kriteeriumid
S.03 (A) Mängijate meditsiiniline kontroll

Litsentsitaotleja peab kindlustama, et kõik tema esindusvõistkonnas
mängimisõigust omavad mängijad läbiksid iga-aastase meditsiinilise
kontrolli.

Meditsiinilise kontrolli läbimist tõendab klubi arsti poolt allkirjastatud EJL vormil
tõend või spordimeditsiinilist terviseuuringut läbiviiva asutuse tõend.
Tõend tuleb esitada EJL-i mängija võistkonda üles andmisel.
Klubi noormängijate tervise eest hoolitsemine Eesti meistrivõistluste
mängudel ja välisreisidel peab olema kirjeldatud klubi noortetöö arengukavas.

Sportlikud kriteeriumid
S.04 (A) Elukutselise jalgpalluri kindlustus

Kõik elukutselised jalgpallurid peavad olema litsentsitaotleja poolt kindlustatud
vigastuste vastu (õnnetusjuhtumikindlustus) EJL poolt korraldatavatel
ametlikel mängudel litsentsihooaja jooksul.

Mängijate kindlustust tõendav dokument (koopia kindlustuspoliisist) tuleb
esitada EJL-i mängijate võistkonda ülesandmisel.

Sportlikud kriteeriumid
S.05 (A) Mängijate registreerimine

Kõik litsentsitaotleja mängijad, k.a. E-klass ja nooremad, kes ei mängi Eesti
noorte meistrivõistlustel, peavad olema EJL-is registreeritud vastavalt FIFA
eeskirjadele mängijate staatuse ja üleminekute kohta (FIFA Regulations on the
Status and Transfer of Players) ning Eesti mesitrivõistlusi reguleerivatele
juhenditele.

Sportlikud kriteeriumid
S.06 (A) Elukutseliste jalgpallurite lepingud

Kõik elukutselised mängijad peavad omama kirjalikku lepingut
litsentsitaotlejaga vastavalt FIFA ja EJL-i mängijate staatuse ja üleminekute
korrale.

EJL mängijate staatuse ja üleminekute korra artikkel 9 ja lisa II – Elukutselise
jalgpalluri tüüpleping.
Kõik mängijalepingud peavad olema EJL-s registreeritud 14 päeva jooksul
lepingu sõlmimisest.

Sportlikud kriteeriumid
S.07 (B) Kohtunikutöö ja mängureeglite tundmine

EJL korraldab igal aastal mängijatele ja treeneritele koolituse, kus selgitatakse
olulisemaid rõhuasetusi ja muudatusi kohtunike töös ja mängureeglites
eelseisval hooajal.

Koolitusel peab osalema:
• PL ja EL võistkond, sh pea- ja abitreener;
• ELB võistkonna peatreener või tema abi JA meeskonna kapten või tema
asendaja;
• N ML võistkonna peatreener või tema abi ja naiskonna kapten või tema
asendaja.

Sportlikud kriteeriumid
S.08 Sallivuse deklaratsioon ja tegevuskava
PL – B
EL, ELB ja N ML – C
Litsentsitaotleja peab kehtestama ja viima ellu põhimõtted, kuidas tagada
jalgpallis sallivus ning ükskõik millise (sh, kuid mitte ainult rassistliku,
religioosse, rahvusliku, etnilise, soolise) diskrimineerimise vähendamine.
Deklaratsiooni koostamise aluseks on UEFA 10-punktilise rassismivastane
kava, mis on sätestatud UEFA ohutus- ja turvaeeskirjades (UEFA Safety and
Security Regulations).
Sallivuse deklaratsioon peab lisaks sisaldama kihlveopettuste ennetamise
tegevuskava ehk tegevusi, mida klubi selleks ette võtab, sh vastava isiku
määramine.

Sportlikud kriteeriumid
S.09 Naiste jalgpall
PL – A
EL ja ELB – B
Tingimusel, et PL, EL ja ELB litsentsitaotlejal ei ole Expert liiga võistkonda:
PL litsentsitaotlejal peab olema:
• Naiste võistkond ja
• 1 tütarlaste U-17 või U-15 võistkond, kes osaleb EMV-l.

EL litsentsitaotlejal peab olema:
• Vähemalt 1 naiste või tütarlaste võistkond, kes osaleb EMV-l.
ELB litsentsitaotlejal võib naistevõistkonnaks olla:
• Naiste või tütarlaste võistkond, kes osaleb rahvaliigas.
Naiste ja tütarlaste võistkonnad peavad olema EJL-is registreeritud Eesti
meistrivõistluste juhendites sätestatud tähtaegadeks.

Sportlikud kriteeriumid
S.10 (B) Antidopingu alaste reeglite tundmine

EJL korraldab koostöös Eesti Antidopingu SA-ga koolitused, kus selgitatakse
antidopingu-alaseid reegleid ja põhimõtteid.
Kõikidel litsentseeritavatel klubidel peavad koolitusel osalema kogu
võistkond, sh peatreener, tegevjuht ja meditsiiniline personal.

Sportlikud kriteeriumid
S.11 (B) Kihlveopettuste ennetamine

EJL korraldab igal aastal mängijatele ja treeneritele koolituse, kus selgitatakse
kihlveopettuste ennetamise põhimõtteid.
Kõikidel litsentseeritavatel klubidel peavad koolitusel osalema kogu
võistkond, sh pea- ja abitreener ning tegevjuht.

FINANTSKRITEERIUMID
Finantskriteeriumid on:
• F.01 Majandusaasta aruanne
• F.02 Üleminekutega seotud võlgnevuste puudumine;
• F.03 Võlgnevuste puudumine töötajate ees;
• F.04 Maksuvõlgnevuste puudumine;
• F.05 Tulevane finantsteave, sh noortetöö eelarve;
• F.06 Kohustus teavitada olulistest sündmustest.

Finantskriteeriumid
F.01 (A) Majandusaasta aruanne
PL, EL ja ELB:
Litsentseeritav
peab
hiljemalt
31.03.2016.
a-ks
esitama
majandusaasta aruande, mis peab olema esitatud Äriregistrile ning
allkirjastatud juhatuse liikme(te) poolt.
Majandusaasta aruanne peab vastama Lisas VI loetletud Majandusaasta
aruande ja tulevase finantsteabe koostamise aluste ning andmete
kajastamise miinimumnõuetele.

N ML:
Litsentseeritav peab hiljemalt 31.03.2016. a-ks esitama VIIMATI
Äriregistrile esitatud majandusaasta aruande (võib olla nii 2014. kui 2015.
aasta aruanne).

2017. a-l tuleb majandusaasta aruanne esitada PL, EL ja ELB-ga
samadel tingimustel.

Finantskriteeriumid
F.02 (A) Üleminekutega seotud
võlgnevuste puudumine
Litsentsitaotleja peab 25.01.2016. a-ks tõendama, et tal ei ole 31.12.2015
seisuga mängijaõiguste üleminekutega seonduvaid võlgnevusi teiste
jalgpalliklubide ees.
Litsentsitaotleja esitab mängijate ülemineku tabeli EJL vormis, sh ka siis kui
üleminekuid/laenamisi ei ole kõnealusel perioodil toimunud.

Litsentsitaotleja peab üleminekute tabelis kajastama:
• kõik uute mängijate registreerimised (sh laenud), mis on toimunud 12 kuu
jooksul enne 31. detsembrit, olenemata sellest, kas 31. detsembri seisuga
oli võlgnevusi või mitte;
• kõik üleminekud, mille eest on 31. detsembri seisuga tasumata summasid
olenemata sellest, kas need toimusid 12 kuu jooksul enne 31. detsembrit või
varem;
• kõik üleminekud, mille osas on vaidlus seadusjärgses organis või menetlust
teostavas rahvuslikus või rahvusvahelises jalgpalliorganis või asjakohases
vahekohtus pooleli.

Finantskriteeriumid
F.03 (A) Võlgnevuste puudumine
töötajate ees
Litsentsitaotleja peab 25.01.2016. a-ks tõendama, et tal ei ole 31.12.2015
seisuga lepingulistest või seaduslikest kohustustest tulenevad võlgnevusi
oma töötajate ees.
Töötajaks on:
• Kõik elukutselised jalgpallurid vastavalt FIFA ja EJL mängijate staatust ja
üleminekuid reguleerivatele kordadele;
• Personali- ja administratiivkriteeriumites kirjeldatud töötajad.
Litsentsitaotleja esitab EJL poolt koostatud vormil tabeli, milles ta näitab
ära:
• kõik töötajad, kes töötasid klubis 12 kuu jooksul enne 31. detsembrit, s.o
mitte ainult need, kes omasid aasta lõpu 31. detsembri seisuga kehtivat
lepingut;
• kõik töötajad, kelle ees on 31. detsembri seisuga võlgnevus olenemata
sellest, millal nad klubiga lepingut omasid; ja
• kõik töötajad, kellega seoses on üleval nõue, mis on vaidlustatud
seadusjärgses organis või menetlust teostavas rahvuslikus või
rahvusvahelises jalgpalliorganis või asjakohases vahekohtus.

Finantskriteeriumid
F.04 (A) Maksuvõlgnevuste puudumine
Litsentsitaotleja peab 25.01.2016. a-ks tõendama, et tal ei ole 31.12.2015
seisuga töötajatega sõlmitud lepingulistest või seaduslikest kohustustest
tulenevaid maksuvõlgnevusi.
Litsentsitaotleja esitab väljavõtte EMTA-lt nõuete ja kohustuste saldo kohta
31.12.2015 seisuga väljatrükina e-maksuameti kodulehelt või EMTA
kinnitusena.
Maksuvõlgnevuste korral EMTA ees peab litsentsitaotleja esitama EJL poolt
koostatud vormil vähemalt alloleva informatsiooni:
• kõik võlgnevused 31.12.2015 seisuga, tuues välja iga makse
maksetähtaja koos tõendava dokumendi ning täiendava selgitusega
vaidlustatud või ajatatud maksusummade korral;
• kõik vaidlustatud nõuete ja pooleliolevate menetluste summad.

Finantskriteeriumid
F.05 Tulevane finantsteave
PL, EL (A)
ELB, N ML (B)
Litsentsitaotleja esitab 25.01.2016. a-ks tulevase finantsteabe, mille aluseks
on tulevaste sündmuste ja juhtkonna tegevuse prognoos.
Finantsteave tuleb esitada kalendriaasta kohta, s.o 01. jaanuarist 31.
detsembrini.
Tulevase finantsteabe aluseks on mõistlikud eeldused. Tulevane finantsteave
sisaldab:
• eelarvelist tulemiaruannet, mis sisaldab võrdlusnäitajaid eelmise
majandusaasta kohta;
• eelarvelist rahavoogude aruannet, mis sisaldab võrdlusnäitajaid eelmise
majandusaasta kohta;
• selgitavaid lisasid, sh lühikirjeldust oluliste eelduste kohta (viitega ajaloolise
finants- ja muu teabe olulisematele aspektidele), mida on kasutatud
eelarvelise tulemi ja rahavoogude aruande koostamiseks, ning kirjeldades
lühidalt ka peamisi riske, mis võivad tulevasi finantstulemusi mõjutada,
• eraldi noortetöö eelarve.

Finantskriteeriumid
F.06 Kohustus teavitada olulistest sündmustest
PL, EL (A)
ELB, N ML (C)
Sündmused või olukorrad, mida võib eraldi või koos pidada oluliseks muudatuseks, on näiteks
järgmised:
• klubi õigusvormi või ettevõtte struktuuri muutused (sh peakontori, nime või klubivärvide muutus
või osaluste ülekandmine eri klubide vahel);
• aruandekohustuslas(t)e andmete muutus, kelle kohta klubi esitas teavet litsentseerimisel;
• oluline muudatus arvestuspõhimõtetes võrreldes litsentsimiseks esitatud aastaaruandega;
• litsentseeritav rikub litsentsi väljaandmisega seotud tingimusi;
• tähtajalise võlgnevuse tähtaja saabumine realistlike väljavaadeteta, pikendamiseta või
tagasimaksmiseta;
• märgid selle kohta, et mõni oluline klubi rahastaja lõpetab toetuse maksmise, sh lepingu(te)
rikkumine;
• suurpettuse või vigade avastamine, mis näitavad, et finantsaruanded on valed;
• klubi vastu käimasoleva kohtuprotsessi otsus, mis toob kaasa nõuded, mida tõenäoliselt ei saa
rahuldada;
• klubi tegevusega seotud kohustused võtab üle muu isik (või võtavad üle muud isikud) välisisiku
ametissenimetamise kaudu seoses kohtu- või maksejõuetusmenetlusega; ning
• tekib maksejõuetus ja/või likvideerimisega seotud olukord.

