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Artikkel 1 – Üldsätted 

1.1 Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) „Jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise 

kord“ (edaspidi Kord) kehtestab EJL-i korraldatavatel võistlustel osalevate klubide ja 

võistkondade ja teiste jalgpalli ametiisikute registreerimise ja litsentseerimise tingimused ja 

korra EJL-is ning nende ametiisikute õigused, kohustused ja vastutuse seoses EJL-i 

registreerimise ja informatsiooni süsteemiga (ERIS-ga).  

1.2 Jalgpalli ametiisikute registreerimine ja litsentseerimine aitab kaasa EJL-i põhikirjalise 

tegevuse ellu viimisele. 

1.3 Klubide ja võistkondade ametiisikute registreerimine EJL-is annab EJL-le ülevaate jalgpalliga 

seotud isikutest, kes klubides/ võistkondades tegutsevad, ja kes ei ole jalgpallurid, samuti 

nende jalgpallialasest kompetentsist. Jalgpalli ametiisikute ja nende kvalifikatsiooni puudutava 

info kogumine võimaldab EJL-il paremini planeerida jalgpalli ametiisikute alast tegevust, 

näiteks korraldada erialaseid koolitusi jms. 

1.4 Klubide ja võistkondade ametiisikute litsentseerimine annab EJL-is registreeritud ametiisikule 

EJL-iga kokkulepitud tingimustel õiguse tegutseda ühel hooajal ametiisikuna klubi poolt 

ettenähtud rollis.   

Artikkel 2 – Mõisted 

Ametiisik Isik (sh treener), kes lepingu või vabatahtlikkuse alusel täidab klubi 

poolt määratud ametikohustusi vastavalt EJL-i, UEFA, FIFA ja 

teiste jalgpalliorganisatsioonide poolt välja antud juhenditele, 

kordadele reglementidele jne. 

CAS Court of Arbitration for Sport on Šveitsis Lausanne’s asuv 

Rahvusvaheline Spordi Arbitraažkohus.  

EJL-i registreerimise ja 

informatsiooni süsteem 

ehk ERIS 

Internetipõhine süsteem klubidele, mängijatele ja teistele jalgpallis 

tegutsevatele isikutele EJL-i andmebaasis olevate jalgpallialaste 

andmete ja õiguste (sh litsents) haldamiseks ning info andmiseks, 

vahetamiseks ja saamiseks. 

FIFA Fédération Internationale de Football Association ehk 

Rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon. 

IFAB The International Football Association Board ehk Rahvusvaheline 

Jalgpalli Nõukogu. 

UEFA Union des Associations Européennes de Football ehk Euroopa 

jalgpalliliitusid ühendav organisatsioon. 

 

Artikkel 3 – Ametiisiku EJL-is registreerimise ja litsentseerimise eesmärgid  

3.1 Jalgpalli ametiisikute registreerimist klubisse Korra alusel loetakse tema registreerimiseks 

EJL-is. 

3.2 Jalgpalli ametiisikute EJL-is registreerimise eesmärk on: 

- jalgpalli ametiisikute andmete kogumine võistluste korraldamiseks jt EJL-i põhikirjaliste 

ülesannete täitmiseks; 



   

4 
 

- informatsiooni omamine jalgpalli ametiisikute kvalifikatsiooni ja läbitud koolituste kohta. 

3.3 Jalgpalli ametiisikute litsentseerimise eesmärk on: 

- registreeritud jalgpalli ametiisiku ja EJL-i vaheliste suhete reguleerimine; 

- registreeritud jalgpalli ametiisiku õiguste ja kohustuste määratlemine;  

- registreeritud jalgpalli ametiisiku allutamine EJL-i, UEFA, FIFA ja teiste 

jalgpalliorganisatsioonide jurisdiktsioonile. 

 

I PEATÜKK – Jalgpalli ametiisiku registreerimine 
Artikkel 4 – Jalgpalli ametiisiku registreerimine EJL-s ja klubis ning registreerimise 

lõppemine ja lõpetamine 

4.1 Vastavalt Korrale peavad olema EJL-is registreeritud jalgpalli ametiisikud, kelle registreerimine 

on ette nähtud EJL-i võistlusjuhendi, klubide litsentseerimise kordade või teiste EJL-i, UEFA 

või FIFA reglementide või nende alusel välja antud dokumentidega. 

4.2 Enda ametiisikuna registreerimiseks esitab ametiisik EJL-le avalduse, kus on muuhulgas välja 

toodud ametiisiku isikuandmed, ametiisiku kvalifikatsiooniga seotud lisainfo ja klubi, kuhu 

ametiisik registreeritakse ning ametikohustuste täitmise alguse ja lõpu (kui on fikseeritud) 

kuupäev klubis. Avaldus esitatakse EJL-le vastavalt Korra lisale I või IV. 

4.3 Ametiisiku registreerimise avalduse peab kinnitama klubi, kes registreerimist aktsepteerides 

kinnitab, et ametiisik täidab klubi poolt määratud ülesandeid, samuti fikseerib ülesannete 

täitmise alguse ja vajadusel lõpu kuupäeva.  

4.4 EJL-is registreeritavateks ametiisikuteks on näiteks (loetelu ei ole lõplik):  

a) kõik klubi esindajad (sh treenerid), kes viibivad EJL egiidi all toimuvate võistlustel 

tehnilises alas/ tsoonis;  

b) kõik klubi esindajad, kellel on seadusest tulenev õigus või keda klubi on volitanud EJL-

is klubi nimel toiminguid sooritama ja/ või dokumente allkirjastama.   

4.5 Vastavalt litsentsi kordadele on EJL-is registreeritavateks ametiisikuteks näiteks (loetelu ei ole 

lõplik): 

a) abitreener 

b) arst       

c) fitnesstreener 

d) fännikoordinaator           

e) füsioterapeut  

f) juhatuse liige 

g) kodumängu korraldaja 

h) kogukonna juht    

i) ligipääsetavuse eest vastutav isik 

j) meditsiinitöötaja 

k) meediaesindaja             

l) noortetöö juht    

m) noortetreener 
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n) peatreener 

o) president           

p) raamatupidaja   

q) tegevjuht          

r) tehniline direktor/spordidirektor   

s) turvalisuse eest vastutav isik 

t) võistkonna esindaja 

u) väravavahtide treener. 

4.6 Ametiisik, kelle kohustused klubis on lõppenud/ lõpetatud, tuleb ERIS-es klubist hiljemalt 

seitsme (7) kalendripäeva jooksul maha registreerida. Ametiisiku kohustuste lõppemisel 

registreerib ametiisik või klubi ametiisiku klubist maha. Klubi on vastutav ametiisiku maha 

registreerimisega seotud info tähtaegse edastamise eest EJL-ile. 

 

II PEATÜKK – Jalgpalli ametiisiku litsentseerimine 
Artikkel 5 – Ametiisiku litsents   

5.1 Ametiisiku litsents annab isikule õiguse tegutseda klubi ametiisikuna ja osaleda EJL-i egiidi all 

toimuvatel võistlustel, ja kohustuse täita ja järgida EJL-i, UEFA ja FIFA reglemente ja/ või 

nende alusel välja antud otsuseid ja korraldusi. 

5.2 Jalgpalli ametiisiku litsentsi väljastab EJL Korras kehtestatud tingimustel EJL-is registreeritud 

jalgpalli ametiisikule kalendriaasta lõpuni, millal litsentsi taotleti, pärast 01. oktoobrit taotletud 

litsents kehtib järgmise kalendriaasta lõpuni. 

 

Artikkel 6 – Litsentseeritavad ametiisikud  

6.1 Isikud, kellel on kohustus omada litsentsi on määratletud Korras, EJL-i võistlusjuhendites, EJL-

i litsentseerimise kordades ning EJL-i, UEFA ja FIFA reglementides. Jalgpalli ametiisiku 

litsentsi peavad omama näiteks (loetelu ei ole lõplik): 

a) kõik isikud, kes viibivad EJL-i egiidi all toimuvatel võistlustel tehnilises alas;  

b) kõik isikud, kes tegutsevad EJL-i egiidi all toimuvatel võistlustel klubi ametiisikutena; ja/ 

või 

c) kõik isikud, keda seadus või klubi on volitanud EJL-is klubi nimel toiminguid sooritama 

ja/ või dokumente allkirjastama.  

 

Artikkel 7 – Ametiisiku litsentseerimise protsess, litsentsi lõppemine või lõpetamine 

7.1 Ametiisiku litsentsi saab taotleda isik, kes on registreeritud klubisse.  

7.2 Litsentsi taotlemiseks peab litsentsitaotleja oma allkirjaga kinnitama, et ta: 

- täidab EJL-i, UEFA, FIFA ja klubi põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega 

kooskõlas vastu võetud otsuseid; 

- on tutvunud võistlusjuhendi ja teiste EJL-i juhatuse poolt kinnitatud jalgpallilist tegevust 

reguleerivate dokumentidega ning nõustub neid järgima; 
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- on tutvunud võistlusjuhendi artikliga „Mängijate ja klubi ametiisikute kohustused“ ning nõustub 

neid täitma; 

- on teadlik Eesti dopinguvastaste reeglitega sätestatud keelatud ainete ja võtete kasutamise 

keelust; 

- kohustub kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa 

mängu (Fair Play) põhimõtetele; 

- tunnustab kehtivaid jalgpallireegleid, mis on vastu võetud FIFA ja IFAB poolt; 

- kohustub hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL poolt 

organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet ning kohustub tegema EJL-ga 

täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu kooskõlas EJL Distsiplinaarmäärusega;  

- kohustub mitte osalema otseselt ja/ või kaudselt, ise ja/ või oma sugulaste või tuttavate kaudu 

Eesti jalgpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes ja teavitama igast 

temale teada saavast vastavast katsest koheselt EJL-i; 

- on nõus, et litsentsi taotlemisel esitatud, sh Rahvastikuregistrist ja Lastekaitseseaduses ette 

nähtud juhtudel Karistusregistrist saadud isikuandmeid töötleb EJL seoses jalgpallivõistluste 

administreerimise, mänguandmete avaldamise ja statistika pidamisega; 

- on nõus, et EJL-iga kokkuleppel avalikustatakse EJL-i kodulehel tema nimi ja telefoninumber 

klubi esindajana ja/ või treenerina; 

- on nõus vahekohtu kokkuleppe sõlmimisega, mille kohaselt ametiisik ja EJL lepivad kokku, et 

nad:  

- järgivad kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad 

seoses EJL põhikirja või muude EJL dokumentide täitmisega, EJL „põhikirjas“ ning 

muudes EJL dokumentides ettenähtud vaidluste lahendamise korda;  

- vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende 

Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il 

pädevus, ei pöördu ametiisik 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 

CAS-i jurisdiktsiooni ning nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related 

Arbitration of the CAS); 

7.3 Litsentsi taotlemise protseduurid on kirjeldatud Korra lisades II ja IV. 

7.4 Litsents lõpeb automaatselt avalduse esitamise kalendriaasta lõpus.  

7.5 EJL võib litsentsist keelduda ja/või litsentsi tühistada, kui ametiisik kannab või talle määratakse 

EJL distsiplinaarorgani poolt ajutine või alaline sanktsioon, millega ametiisikul on keelatud 

tegutseda jalgpalli ametiisikuna või jalgpallialal või talle on määratud mängu juhendamise ja/ 

või tehnilises alas viibimise keeld. 

 

III PEATÜKK Jalgpalli ametiisikud ja ERIS 
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Artikkel 8 – Jalgpalli ametiisikute ja klubide õigused ja kohustused ERIS-es 

8.1 ERIS-es olev informatsioon sisaldab muuhulgas isikuandmeid, mida jalgpalli ametiisik peab 

kasutama ja töötlema kooskõlas „Isikuandme kaitse seadusega“.  

8.2 ERIS-e kasutajad on füüsilised isikud, kes on tuvastatud autentimisvahendite kaudu.  

8.3 Klubid määravad klubisse registreeritud jalgpalli ametiisikud, kes saavad ERIS-es Klubi nimel 

ja eest teha toiminguid ning tehinguid, need on pea- ja tavakasutajad.  

8.4 Jalgpalli ametiisikud peavad hoidma ERIS-e kasutamisega seoses saadud isikuandmeid 

rangelt konfidentsiaalsetena ning selleks võtma kasutusele kõik mõistlikud meetmed ja 

rakendama kõrgeimat hooldust.  

8.5 ERIS-e keskkonnas on jalgpalli ametiisikul õigus: 

8.5.1 näha enda kui jalgpalli ametiisiku andmeid ERIS-es; 

8.5.2 olles registreeritud klubi peakasutajaks – teha klubi nimel EJL-is toiminguid ja tehinguid 

peakasutajale määratud ulatuses; 

8.5.3 olles registreeritud klubi tavakasutajaks – teha klubi nimel EJL-is toiminguid 

tavakasutajale määratud ulatuses; 

8.5.4 vahetada EJL-iga enda kohta informatsiooni seoses jalgpalli ametiisiku kohustuste 

täitmisega (näiteks kohtunike vaatleja ja mängu inspektori hõivatuse kalendri täitmine 

jms). 

8.6 Võttes arvesse ERIS-es sisalduvaid isikuandmeid, on klubil kohustus: 

8.6.1 vastutada Klubi pea- ja tavakasutajatele õiguste määramise ja andmise ning nende 

õigeaegse lõpetamise eest; 

8.6.2 määrata Klubi ERIS-es pea- ja tavakasutajaid läbi mõeldult, neid vajadusel koolitada, 

kontrollida; 

8.6.3 teavitada EJL-i viivitamatult ning teha koostööd kui pea- või tavakasutaja õigused on 

sattunud isiku kätte, keda selleks ei ole volitatud. 

 

Artikkel 9 – Klubi peakasutaja ERIS-es 

9.1 Klubi peakasutaja ERIS-es (Peakasutaja) saab olla klubisse registreeritud jalgpalli ametiisik, 

kellel on täielik teovõime ning õigus klubi nimel teha toiminguid, sõlmida klubi nimel siduvaid 

kokkuleppeid ning allkirjastada dokumente, näiteks kuulub Peakasutaja ainupädevusse: 

- klubi andmete muutmine; 

- klubi kinnituse allkirjastamine; 

- klubi tavakasutaja õiguste kinnitamine ja lõpetamine; 

- jalgpalli ametiisikute, s.h. treenerite klubisse registreerimise kinnitamine ja lõpetamine 

ning nende lepingu, ametijuhendi jm vajaliku dokumendi üleslaadimine; 

- litsentseerimise taotluse ja sellega kaasneva dokumentatsiooni esitamine ja kinnitamine 

ning litsentseerimise eest vastutava isiku määramine; 

- mängija üleminekute allkirjastamine. 
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9.2 Peakasutaja saab ERIS-es toiminguid teha vaid siis kui tema jalgpalli ametiisiku litsents on 

kehtiv.  

Artikkel 10 – Klubi tavakasutaja ERIS-es 

10.1 Klubi tavakasutaja ERIS-es (Tavakasutaja) on klubisse registreeritud jalgpalli ametiisik, kellel 

on täielik teovõime ning õigus klubi nimel teha toiminguid EJL-is, mis kuuluvad tavakasutaja 

pädevusse, näiteks: 

- võistkonna registreerimine võistlustele; 

- mängija võistkonda ülesandmine; 

- uue mängija kinnitamine klubisse; 

- klubisse registreeritud mängija pildi uuendamine; 

- mängija tervisetõendi kehtivuse sisestamine mängija profiili juurde;  

- mängija klubisisese võistkonna vahetuse tegemine; 

- mängueelse ankeedi täitmine; 

- mänguprotokolli täitmine; 

- piletimüügi aruande esitamine. 

10.2 Tavakasutaja saab ERIS-es toiminguid teha vaid siis kui tema jalgpalli ametiisiku litsents on 

kehtiv. 

 

Artikkel 11 – Vaidluste lahendamine ja distsiplinaarmeetmed 

11.1 Korrast tulenevad vaidlused lahendab „EJL põhikirja“ IV peatüki alusel EJL peadirektor, kes 

vajadusel võib vaidluse lahendamiseks moodustada ad hoc komisjoni. 

11.2 Korra rikkumisel võib EJL distsiplinaarorgan rakendada rikkuja suhtes sanktsioone vastavalt 

EJL Distsiplinaarmäärusele. 

 

Artikkel 12 – Täpsustav asjaolu 

12.1 Korra mõistes loetakse klubiks ka selline võistlustel osalev iseseisev võistkond, kes ei ole välja 

pandud ühegi klubi poolt. 

Artikkel 13 – Lisad 

13.1 Kõik lisad moodustavad Korra lahutamatu osa. 

Artikkel 14 – Jõustumine 

14.1 Kord tühistab EJL juhatuse poolt 27.11.2016. a. kinnitatud Jalgpalli ametiisiku registreerimise 

korra. 

14.2 Korra kinnitab EJL juhatus ning see jõustub 03.11.2020. aastast. 
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Lisa I: Jalgpalli ametiisiku, v.a treeneri registreerimine klubisse ERIS-e kaudu 

1. Lisa I käsitleb Artiklis 4 loetletud jalgpalli ametiisikute, v.a treenerite, registreerimist 

klubisse ERIS-e kaudu. Jalgpalli ametiisiku registreerimist klubisse loetakse ühtlasi ka 

tema registreerimiseks EJL-is. 

2. Jalgpalli ametiisiku registreerimiseks peab isik looma endale ERIS-e konto ja taotlema 

endale „Ametiisiku“ rolli. Juhul kui ametiisik on kas klubi ERIS-e kasutaja, mängija või 

varem olnud ametiisikuna või treenerina EJL-is registreeritud, on isikul ERIS-e konto 

juba olemas ja seda uuesti taotleda ei ole vaja.  

3. Jalgpalli ametiisik valib ERIS-es klubi, kus ta töölepingu või vabatahtlikkuse alusel 

töötab ning esitab taotluse klubisse registreerimiseks. Kui ametiisik töötab ühes klubis 

erinevatel ametikohtadel või mitmes erinevas klubis, peab ta esitama iga 

klubi/ametikoha kohta registreerimistaotluse eraldi. 

4. Ametiisiku registreerimistaotluse kinnitab klubi ERIS-e peakasutaja määrates taotlusel 

ametiisiku töötamise viisi (lepinguga või vabatahtlik) ja töötamise/töölepingu alguse. 

Kui ametiisikuga sõlmitud tööleping on tähtajaline, määrab klubi ERIS-e peakasutaja 

ühtlasi ka ametiisiku töötamise lõppkuupäeva. Kui töötamine/tööleping on tähtajatu, 

jätab klubi ERIS-e peakasutaja töötamise/töölepingu lõppemise määramata ja kinnitab 

registreerimise. 

5. Töötamise/töölepingu lõpetamise korral saab ERIS-e registreerimise lõpetada nii 

ametiisik ise kui ka klubi ERIS-e peakasutaja. 

6. ERIS-e juhend jalgpalli ametiisiku registreerimiseks on üleval EJL-i kodulehel ning 

ERIS-es. 
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 Lisa II: Treeneri registreerimine klubisse ERISe- kaudu 

1. Lisa II käsitleb treenerite, sh pea-, abi-, noorte-, väravavahtide, fitness- ja teiste 

treenerite registreerimist klubisse ERIS-e kaudu. Treeneri registreerimist klubisse 

loetakse ühtlasi ka tema registreerimiseks EJL-is. 

2. Treeneri registreerimiseks peab isik looma endale ERIS-e konto ja taotlema endale 

„Treeneri“ rolli. Juhul kui treener on kas klubi ERIS-e kasutaja, mängija või varem olnud 

ametiisikuna või treenerina EJL-is registreeritud, siis on isikul ERIS-e konto juba 

olemas ja seda uuesti taotleda ei ole vaja.  

3. Treener valib ERIS-es klubi, kus ta töölepingu või vabatahtlikkuse alusel töötab ning 

esitab taotluse klubisse registreerimiseks. Kui treener töötab mitmes erinevas klubis, 

siis peab ta esitama igasse klubisse registreerimistaotluse eraldi. 

4. Treeneri registreerimistaotluse kinnitab klubi ERIS-e peakasutaja määrates taotlusel 

treeneri töötamise viisi (lepinguga või vabatahtlik) ja töötamise/töölepingu alguse. Kui 

treeneriga sõlmitud tööleping on tähtajaline, määrab klubi ERIS-e peakasutaja ühtlasi 

ka ametiisiku töötamise lõppkuupäeva. Kui töötamine/tööleping on tähtajatu, jätab 

klubi ERIS-e peakasutaja töötamise/töölepingu lõppemise määramata ja kinnitab 

registreerimise. 

5. Töötamise/töölepingu lõpetamise korral saab ERIS-es registreerimise lõpetada nii 

treener ise kui ka klubi ERIS-e peakasutaja. 

6. ERIS-e juhend treeneri registreerimiseks on üleval EJL-i kodulehel ning ERIS-es. 
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Lisa III: Jalgpalli ametiisiku, sh treeneri litsentsi taotlemine ERIS-e kaudu 

1. Jalgpalli ametiisiku litsentsi peavad taotlema kõik artiklis 6 nimetatud ametiisikud, sh 

treenerid. 

2. Jalgpalli ametiisiku hooaja litsentsi saab taotleda ametiisik, sh treener, kes on 

jalgpalliklubisse registreeritud. 

3. Jalgpalli ametiisik saab hooaja litsentsi taotleda ERIS-es, allkirjastades punktis 7.2 

toodud kinnituse ja vahekohtu kokkuleppe. 

4. Jalgpalli ametiisiku hooaja litsents on ametiisikule tasuta, välja arvatud juhul, kui 

ametiisik soovib koos litsentsiga saada igakuiselt ajakirja JALKA.  
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Lisa IV: Jalgpalli ametiisiku, sh treeneri registreerimine klubisse ja jalgpalli ametiisiku 

litsentsi taotlemine paberkandjal või elektrooniliselt. 

 

1. Artiklis 4 nimetatud jalgpalli ametiisikud, sh treenerid saavad registreeruda klubisse ja 

ühtlasi taotleda jalgpalli ametiisiku hooaja litsentsi esitades „Jalgpalli ametiisiku hooaja 

litsentsi avalduse“ (edaspidi Avaldus) EJL-ile allkirjastatult paberkandjal või digitaalselt 

allkirjastatult e-posti teel. 

2. Avalduse blankett on üleval EJL-i kodulehel. 

3. Avaldusel peab olema märgitud klubi, kuhu ametiisik soovib registreeruda ning see 

peab olema allkirjastatud nii ametiisiku kui klubi allkirjaõigusliku isiku poolt. 

4. Avalduse esitamisega avaldab jalgpalli ametiisik soovi taotleda ühtlasi jalgpalli 

ametiisiku hooaja litsentsi allkirjastades punktis 7.2 toodud kinnituse ja vahekohtu 

kokkuleppe.  

5. Jalgpalli ametiisiku hooaja litsents on ametiisikule tasuta, välja arvatud juhul, kui 

ametiisik soovib koos litsentsiga saada igakuiselt ajakirja JALKA.  

6. Avaldus tuleb esitada koos jalgpalli ametiisiku isikut tõendava dokumendi koopiaga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


