
 
JALGPALLIKOHTUNIKU LITSENTSI AVALDUS 

 
Ees- ja perekonnanimi: 

 

Isikukood:            

Telefoni nr:  

E-posti aadress:  
 

Kohtunikuna kinnitan, et:  
- täidan kehtivaid IFAB-i poolt välja antud jalgpallireegleid, FIFA, UEFA, EJL põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu 

võetud jalgpallialaseid otsuseid; 
- pean kinni lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu (Fair Play) põhimõtetele; 
- osalen litsentsi kehtivusaja jooksul oma kategooriale kehtestatud määral nii treeningutel, testidel kui ka seminaridel; 
- kannan mängudel litsentsi väljastaja poolt heakskiidetud jalgpallikohtuniku vormiriietust; 
- olen regulaarselt käinud tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi tegutsemaks kohtunikuna EJL poolt korraldavatel jalgpallivõistlustel; 
- informeerin litsentsi väljastajat koheselt endaga seotud õnnetusjuhtumist ning haigusest; 
- hoian ennast litsentsi kehtivusaja jooksul heas sportlikus vormis; 
- hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet ning kohustun 

tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu kooskõlas EJL Distsiplinaarmäärusega;    
- ei tegele jalgpalliga seotud kihlvedudega, sh ei agiteeri või ei ürita agiteerida ega aita kaasa või ürita kaasa aidata teisel inimesel sellega tegeleda; 
- ei tolereeri ühelgi kujul esinevat või esineda võivat mängutulemuste manipuleerimist (pistise või altkäemaksu pakkumine, vastuvõtmine, otsimine või 

nende tegevuste katse) ega ebaseaduslikku mõjutamist; 
- teatan EJL-i viivitamatult igasugusest lähenemiskatsest või muust tegevusest, mis on või võib olla vastuolus sporti reguleeriva seadusandlusega, 

täpsemalt statuutide, regulatsioondie või teise õiguslike dokumentidega. Ühtlasi kinnitan valmisolekut vajadusel jagada enda valduses olevat infot 
õiguskaitseorganitega ja teha nendega koostööd.  

 
Isikuandmete kaitse: 
- olen nõus, et litsentsi taotlemisel esitatud, sh Rahvastikuregistrist saadud isikuandmeid töötleb EJL seoses jalgpallivõistluste administreerimise, 

mänguandmete avaldamise ja statistika pidamisega tähtajatult; 
- olen nõus, et minu nime, pilti ja mängudega seotud andmeid avalikustatakse EJL-i kodulehel. 
- annan tasuta EJL-le õiguse mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks ja EJL-i poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja 

volitada kolmandaid isikuid kasutama oma fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale; 
- olen nõus, et litsentsi taotlemisel esitatavaid isikuandmeid töödeldakse seoses jalgpallivõistluste administreerimise, mänguandmete avaldamise ja 

statistika pidamisega tähtajatult; 
- kasutan kõiki minule esitatavaid ja minu käsutuses olevaid isikuandmeid kooskõlas „Isikuandmete kaitse seadusega“; 
- olen teadlik, et EJL poolt töödeldavaid isikuandmeid on võimalik näha ja uuendada ERIS-s; 
- olen teadlik, et EJL-lt isikuandmete töötlemise õiguse nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, sellega kaasneb automaatne litsentsi tühistamine.  
 
EJL kinnitab, et: 
- omistab ja väljastab nõuete täitmisel litsentseeritud kohtunikule temale vastava kategooria; 
- tagab litsentseeritud kohtunikule tema kategooriale vajaliku arvu treeninguid, teste ja seminare;  
- tagab litsentseeritud kohtunikule tema litsentsi kehtivuse jooksul tasuta sissepääsu EMV sh. Premium liiga ning karikavõistluste mängudele;  
- omab õigust nõuda kohtunikult tervisetõendit; 
- omab õigust litsentseeritud kohtunikul litsentsi kehtivuse ajal temale omistatud kategooriat tõsta; 
- omab õigust peatada litsentsi kehtivus, juhul kui litsentseeritud kohtunik ei pea kinni litsentsi avalduses kinnitanud tingimustest.  
 
Vahekohtu kokkulepe. Jalgpallikohtunik ja EJL lepivad kokku, et: 
- järgivad kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL põhikirja või muude EJL dokumentide täitmisega, EJL 

põhikirjas ette nähtud vaidluste lahendamise korda, kus vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste 
jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, ei pöördu kohtunik ega EJL tavakohtusse, vaid edastavad küsimuse 
lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust 
lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma; 

- tunnustavad rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning 
nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS). 
 

Soovin saada EJL uudiskirju ja turunduspakkumisi. EJL uudiskirjade ja turunduspakkumistega on võimalik igal ajal liituda ning neist loobuda. 

☐  Koondised 

☐ Premium liiga ja karikavõistlused  

☐ Naiste jalgpall 

☐ Muud jalgpallivõistlused 

 

Kohtuniku nimi ja allkiri *:  

Kuupäev:  
 

* Alla 18-aastase kohtuniku puhul kirjutab avaldusele alla kohtuniku vanem või tema seaduslik hooldaja. 
 
Jalgpallikohtuniku litsentsi saab taotleda elektrooniliselt EJL-i registreerimise ja infromatsiooni süsteemi (ERIS) kaudu https://eris.jalgpall.ee. Kui isikul puudub 
ID-kaardi või Mobiil-ID autentimise võimalus, tuleb litsentsi hooajaks taotlemisel EJL-le esitada käesolev „Jalgpallikohtuniku litsentsi avaldus“. Litsentsi eest 
tasumine toimub sellisel juhul EJL-i kontoris. Jalgpallikohtuniku litsentsi tasu on täiskasvanutele 30 € ja alaealistele 15 € ning litsents kehtib jooksva hooaja 
lõpuni. 

 

https://eris.jalgpall.ee/

