
Eesti Sulgpalliliidu kohtunike tegevuse süsteem 

 

1. Eesti Sulgpalliliidu kohtunikud moodustavad Kohtunike kogu. Kohtunike kogusse kuuluvad 

Eesti tegev väljakukohtunikud, peakohtunikud ja joonekohtunikud. 

2. Kohtunike kogul on Eesti Sulgpalliliidus komisjoni staatus. 

3. Kohtunike kogu tegevust koordineerib Kohtunike kogu koordinaator. Kohtunike kogu 

koordinaatori kinnitab Eesti Sulgpalliliidu juhatus Kohtunike kogu ettepanekul.  

4. Kohtunike kogu koordinaator korraldab Kohtunike kogu tööd ja on kontaktisikuks kohtunikke 

puudutavates küsimustel Eesti Sulgpalliliidule. Kohtunike kogu koordinaator koordineerib 

peakohtunike ja väljakukohtunike nimetamist Eesti Sulgpalliliidu kalenderplaani võistlustele, 

koordineerib Kohtunike kogu hindamiskomisjoni tööd ja teeb Eesti Sulgpalliliiduga koostööd 

uute kohtunike värbamisel ning koordineerib uute kohtunike koolitustegevust.  

5. Kohtunike kogu võib lisaks Kohtunike kogu koordinaatorile nimetada valdkondlikud 

koordinaatorid nt peakohtunike või joonekohtunike koordinaatori, kes toetavad Kohtunike 

kogu koordinaatorit vastava valdkonna tegevustes. 

6. Eesti Sulgpalliliidu nimel esindab Kohtunike kogu rahvusvahelises suhtluses Kohtunike kogu 

rahvusvaheliste suhete koordinaator, kelle kinnitab Eesti Sulgpalliliidu juhatus Kohtunike 

kogu ettepanekul. 

7. Kohtunike kogu liikme staatuse säilitamiseks peab kohtunik regulaarselt ja järjepidevalt 

osalema Kohtunike kogu töös. Kohtunike kogu töös osalemine tähendab tegevust 

kohtunikuna Eesti Sulgpalliliidu kalenderplaani võistlustel, uute kohtunike mentorina 

tegutsemist, uute kohtunike koolituste läbiviimist, Kohtunike kogu hindamiskomisjoni 

liikmena tegevust või kohtunike koolituste korraldamist ja koolitusmaterjalide ja juhendite 

koostamist. 

8. Kohtunike värbamine 

8.1 Kohtuniku tööga alustada ja Kohtunike koguga liituda on võimalik kõigil huvilistel 

jooksvalt võttes ühendust Kohtunike kogu koordinaatoriga või Eesti Sulgpalliliiduga. 

9. Kohtunike koolitamine 

9.1 Uute kohtunike väljaõpe toimub koolituse ja/või mentorluse kaudu.  

9.2 Eesti Sulgpalliliit korraldab uutele kohtunikele regulaarselt koolitusi. 

9.3 Perioodil, kui koolitusi ei toimu või koolituse läbiviimiseks pole piisavalt uusi huvilisi, 

toimub uute kohtunike koolitamine mentorluse läbi. 

9.4 Mentoriks on kohtunikuks soovijal soovitatav valida Kohtunike kogu liige, kellel on või on 

olnud Maailma Sulgpalliföderatsiooni (edaspidi BWF) või Euroopa Sulgpalliliidu (edaspidi 

BEC) kohtuniku tase. 

9.5 Mentor tutvustab uutele kohtunikele kohtunikutöö aluseid, sulgpallireegleid ja nende 

rakendamist võistlustel. Mentor nõustab kohtunikku praktilise kohtunikutööga 

alustamisel ja annab regulaarset tagasisidet. 

10. Rahvusvahelise väljakukohtuniku taseme saavutamine 

10.1 Kohtunikul, kes on praktiseerinud Eestis toimuvatel võistlustel, on võimalik taotleda 

Eesti rahvusvahelise kohtuniku taset. Eesti rahvusvahelise kohtuniku tase tähendab 

osalusõigust Eesti sulgpallikohtunikuna BWF ja BEC kalenderplaani kuuluvatel turniiridel. 

10.2 Kohtunik esitab rahvusvahelise kohtunikutaseme saavutamise soovi Kohtunike kogu 

koordinaatorile, kes korraldab vastava kohtuniku hindamise mõnel Eesti Sulgpalliliidu 

kalenderplaani turniiril. Hindamine koosneb kirjalikust testist ja väljakukohtuniku tööst 

võistlusmängudel. 



10.3 Rahvusvahelise kohtuniku taseme saamiseks hindab kohtunikku Kohtunike kogu 

hindamiskomisjon. Kohtunike kogu hindamiskomisjoni kuuluvad kohtunikud, kellel on 

BWF või BEC kohtuniku tase. Rahvusvahelise kohtunike taseme saamiseks peavad 

hindamise läbi viima vähemalt kaks hindamiskomisjoni liiget. Hindajad võivad 

kohtunikku hinnata samal või erinevatel võistlustel. Kui kohtunikku hindab kaks 

hindamiskomisjoni liiget ja nende arvamused lahknevad, kaasataksse hindamisse ka 

kolmas hindamiskomisjoni liige, kelle hääl saab otsustavaks.   

11. BEC kohtunike kursusele nimetamine 

11.1 Eesti rahvusvahelise tasemega kohtunikul, kes on lisaks Eestis toimuvatele 

võistlustele praktiseerinud rahvusvahelistel turniiridel, on võimalus taotleda BEC 

kohtunike kursusele nimetamist. 

11.2 Badminton Europe kohtunike kursusele nimetamise otsustab hindamiskomisjon. 

Kursusele nimetamiseks on vajalik vähemalt kahe hindamiskomisjoni liikme soovitus, 

kellest üks peab olema BWF taseme kohtunik. Hindamiskomisjon võib avaldada soovi 

enne kohtuniku kursusele nimetamist atesteerida teda mõnel Eesti võistlusel.  

11.3 Kui samaaegselt on kursusele soovijaid mitu, on mõnel Eesti võistlusel atesteerimise 

läbiviimine kohustuslik ja kursusele esitatavate järjekorra määravad atesteerimise 

tulemused. 

12. BEC akrediteeritud kohtuniku taseme hindamisele nimetamine 

12.1 BEC akrediteeritud kohtuniku taseme hindamisele nimetamise eelduseks on edukas 

BEC kohtunike kursuse läbimine. Edukas läbimine tähendab, et kohtunik on saanud 

kursuse hindajatelt soovituse BEC akrediteeritud taseme hindamisele esitamiseks või on 

täitnud hindajate poolt seatud nõuded (nt täiendav rahvusvaheliste turniiride kogemus). 

12.2 Kui akrediteeritud taseme hindamisele soovib minna korraga mitu kohtunikku, on 

hindamisele nimetamise järjekorra moodustamise alused järgnevad: 

12.2.1 Esimesena nimetatakse kohtunik, kelle kursuse hinnang oli kõige parem (nt 

soovitus esitada hindamisele esimesel võimalusel). 

12.2.2 Kui kohtunikele kursusel antud hinnang on sarnane, esitatakse esimesena 

kohtunik, kes osales ajaliselt varem toimunud kursusel. 

12.2.3 Kui kohtunike kursusel saadud hinnangud on sarnased ja osaleti ajaliselt samal 

perioodil toimunud kursusel, võtab Kohtunike kogu hindamiskomisjon 

eelistusjärjekorra koostamisel arvesse täiendavaid tingimusi, sh kohtunike 

aktiivsus ja kogemus rahvusvahelistel ja Eestis toimuvatel võistlustel, kohtunike 

vanus. Hindamiskomisjon võib läbi viia teoreetilise testi, mille tulemusi 

arvestatakse koos teiste täiendavate tingimustega. 

13. Kui kohtunik osaleb BEC akrediteeritud taseme hindamisel ja talle ei omistata akrediteeritud 

kohtuniku taset, siis asetub ta uuesti hindamisele nimetamise järjekorras teiste tollel hetkel 

hindamist ootavate kohtunike järele.  

14. BEC sertifitseeritud kohtuniku taseme hindamisele ja eelhindamisele nimetamine 

14.1 BEC sertifitseeritud kohtuniku taseme saavutamiseks eelhindamisele nimetatakse 

kohtunik, kellel on BEC akrediteeritud tase olnud vähemalt aasta.  

14.2 Kui eelhindamisele soovib minna samal ajal rohkem kui üks kohtunik, järjestatakse 

nimetamisel kohtunikud. Järjestuses esimesena paigutatakse kohtunik, kes on BEC 

akrediteeritud taseme saanud varem. Erandi võib teha juhtudel, kus varem 

akrediteeritud taseme saanud kohtunik on eelhindamisele kandideerimisele vahetult 

eelneval ajal olnud rahvusvahelisel tasandil toimuvatel võistlustel osalemisel 

mitteaktiivne. 



14.3 BEC sertifitseeritud kohtuniku taseme hindamisele esitamise eelduseks on 

eelhindamise edukas läbimine. Eduka läbimise korral saab kohtunik soovituse koheseks 

hindamisele esitamiseks või täidab eelhindamise järgselt seal esitatud nõuded täiendava 

kogemuse osas. 

14.4 Kui BEC sertifitseeritud taseme hindamisele soovib minna korraga mitu kohtunikku, 

on hindamisele nimetamise järjekorra moodustamiseks alused järgnevad: 

14.4.1 Esimesena nimetatakse kohtunik, kelle eelhindamise hinnang oli kõige parem. 

Soovitus esitada hindamisele esimesel võimalusel. 

14.4.2 Kui kohtunikele eelhindamisel antud hinnang on sarnane, esitatakse esimesena 

kohtunik, kes osales ajaliselt varem toimunud eelhindamisel. 

14.4.3 Kui kohtunike eelhindamisel saadud hinnangud on sarnased ja osaleti ajaliselt 

samal perioodil toimunud appraisalil, võtab Kohtunike kogu hindamiskomisjon 

eelistusjärjekorra koostamisel arvesse täiendavaid tingimusi, sh kohtunike 

aktiivsus ja kogemus rahvusvahelistel ja Eestis toimuvatel võistlustel, kohtunike 

vanus.  

14.5 Kui kohtunik ei läbi BEC sertifitseeritud taseme hindamist või eelhindamist, siis 

asetub ta hindamisele või eelhindamisele nimetamise järjekorras teiste tollel hetkel 

hindamist ootavate kohtunike järele.  

15. Kohtunike esitamine BWF eelhindamisele 

15.1 BEC eelhindamisele, kus hinnatakse kohtunike sobivust BWF hindamisele 

esitamiseks, saab esitada BEC sertifitseeritud tasemega kohtuniku. Kohtunikul peab 

sertifitseeritud tase olema olnud vähemalt aasta. 

15.2 Kui vastavale eelhindamisele soovib minna korraga mitu kohtunikku, võetakse 

järjestuse koostamisel arvesse sertifitseeritud kohtunike taseme staaži ja kogemusi 

rahvusvahelistel võistlustel. 

16. Väljakukohtunike nimetamine BWF kalenderplaani võistlustele 

16.1 Kohtunikuna BWF kalenderplaani võistlustele nimetamist taotleda on võimalik ainult 

kohtunike, kes on Kohtunike kogu aktiivsed liikmed ja kes osalevad regulaarselt ja 

järjepidevalt Kohtunike kogu töös Eestis. 

16.2 Kohtunike nimetamised rahvusvahelistele võistlustele, sh hindamistele ja 

eelhindamistele teeb Kohtunike kogu rahvusvaheliste suhete koordinaator. 

16.3 Kohtunike nimetamiseks rahvusvahelistele võistlustele koostab rahvusvaheliste 

suhete koordinaator plaani poole aasta kaupa. Plaani on märgitud BEC ja BWF 

kalenderplaani võistlused, kuhu Eesti Sulgpalliliit kutsed saab. 

16.4 Eesti rahvusvahelise taseme, BEC ja BWF taseme kohtunikud esitavad oktoobris ja 

aprillis eelistused järgneva poolaasta (jaan-juuni ja juuli-dets) võistlustel osalemiseks. 

16.5 Plaan koostatakse järgneva poolaasta kohta novembri ja mai alguseks. 

16.6 Rahvusvaheliste suhete koordinaator koostab esitatud eelistuste põhjal plaani 

järgneva poolaasta turniiridele nimetatavatest kohtunikest, mille koostamisel 

arvestatakse järgnevat: 

16.6.1 Igale kohtunikule püütakse tagada nimetamine vähemalt kahele võistlusele (kui 

kohtunik on avaldanud soovi osaleda kahel või rohkemal turniiril). 

16.6.2 Igale kohtunikule püütakse tagada osalus tema esimesena või teisena eelistatud 

võistlusel 

16.6.3 Kui mõni kohtunik soovib osaleda rohkem kui kahel võistlusel, võimaldatakse 

seda nendel võistlustel, mis jäävad vabaks peale teiste kohtunike nende 

esimesena eelistatud võistlustele kinnitamist. 



16.6.4 Kohtuniku võistlusele määramise aluseks on kutses eeldatava kohtuniku taseme 

olemasolu. 

16.6.5 BWF World Tour 500 ja kõrgema kategooria võistlustele nimetamisel on eelis 

mitme soovija korral BWF taseme kohtunikel BEC sertifitseeritud taseme 

kohtunike ees. 

16.6.6 BWF World Tour 100 ja 300 turniiridel on mitme sooviavalduse korral BEC 

sertifitseeritud ja akrediteeritud kohtunikel eelis Eesti rahvusvahelise taseme 

kohtunike ees. 

16.6.7 Euroopa Meistrivõistlustel/Euroopa Mängudel (edaspidi EM) osalemiseks 

esitatakse mitme soovija korral kohtunike nimetamisel esimesena kohtunik, 

kelle viimasest osalemisest EM-l on rohkem aega möödas. Kohtunikule, kes 

soovis, kuid ei saa vastaval aastal EM-l osaleda, võimaldatakse soovi korral 

nimetamist võistkondliku EM finaalturniirile. 

16.6.8 Teiste EM turniiridele nimetatavate kohtunike määratlemisel (U17, juuniorid, 

seeniorid, võistkondlikud alagrupi turniirid) püütakse tagada kõigile osaleda 

soovijatele nõutava kohtuniku taseme olemasolul osalus vähemalt ühel 

tiitlivõistlusel aastas. 

16.7 Kohtunike rahvusvaheliste võistluste plaani märgitakse ka hindamistele, kursustele 

ja eelhindamistele esitatavad kohtunikud.  

16.8 Kohtunike rahvusvaheliste võistluste plaani peetakse elektroonilises keskkonnas ja 

see on avalik Kohtunike kogu liikmetele ja Eesti Sulgpalliliidu töötajatele. 

16.9 Kui võistlusele, kuhu kohtunik on plaanis valitud, saabub rahvusvaheliste suhete 

koordinaatorile kohtunike kutse, saadab koordinaator kutse plaanis määratletud 

kohtunikule. Kohtunik esitab omapoolse kinnituse võistlusel osalemise soovi kohta. 

Kohtunikult kinnituse saamisel esitab rahvusvaheliste suhete koordinaator vastava 

kohtuniku võistlusele. Rahvusvaheliste suhete koordinaator lisab kohtuniku nimetamise 

e-kirjale cc-sse vastava kohtuniku ja Eesti Sulgpalliliidu üldaadressi. 

16.10 Kui saabuvad kutsed võistlustele, kus ei ole plaanis soovijaid, teavitab 

rahvusvaheliste suhete koordinaator kutse saabumisest kõiki Eesti rahvusvahelise 

tasemega kohtunikke. 

16.11 Võistlustel, mis jäävad plaani koostamise järel vabaks, on kohtunikel võimalus 

esitada jooksvalt rahvusvaheliste suhete koordinaatorile sooviavaldusi osalemiseks.  

16.12 Kui kohtunik saab teada, et ta ei saa siiski osaleda turniiril, kus ta on võistlustele 

nimetamise plaanis kirjas, annab kohtunik esimesel võimalusel sellest rahvusvaheliste 

suhete koordinaatorile teada. Rahvusvaheliste suhete koordinaator pakub seejärel 

vastavat turniiri nendele kohtunikele, kes seal osalemiseks soovi avaldasid, kuid ei 

saanud valituks.  

17. Peakohtunike värbamine 

17.1 Peakohtuniku tööga alustada ja Kohtunike koguga liituda on võimalik kõigil huvilistel 

võttes ühendust Kohtunike kogu koordinaatoriga või Eesti Sulgpalliliiduga. 

18. Peakohtunike koolitamine 

18.1 Uute peakohtunike arendamine toimub koolituse ja/või mentorluse kaudu. 

18.2 Eesti Sulgpalliliit korraldab uutele kohtunikele koolitusi ja töötubasid. 

18.3 Perioodil, kui koolitusi ei toimu või koolituse läbiviimiseks pole piisavalt uusi huvilisi, 

toimub peakohtuniku tööst huvitatute koolitamine mentorluse läbi. 

18.4 Mentoriks uutele peakohtunikele on BWF või BEC taseme peakohtunik. 

19. Rahvusvahelise peakohtuniku taseme saavutamine 



19.1 Peakohtunikul, kes on praktiseerinud Eestis toimuvatel võistlustel, on võimalik 

taotleda rahvusvahelise peakohtuniku taset ehk osalusõigust peakohtunikuna BWF ja 

BEC kalenderplaani võistlustel. 

19.2 Peakohtuniku mentor hindab peakohtuniku valmisolekut osaleda rahvusvahelistel 

turniiridel.  

19.3 Positiivse hinnangu korral võimaldatakse peakohtunikul osalemist 

abipeakohtunikuna Eestis toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel või rahvusvaheliste 

võistlustel lähiriikides.  

20. BEC peakohtunike kursusele nimetamine 

20.1 Eesti võistluste kogemustega ja eelistatult ka rahvusvaheliste turniiride kogemusega 

peakohtunikul, on võimalik taotleda osalust BEC peakohtunike koolitusel. 

20.2 Peakohtuniku esitamise kohta BEC peakohtunike koolitusele teevad otsuse koostöös 

Eesti Sulgpalliliit ja Kohtunike kogu BWF ja BEC tasemega peakohtunikud. Mitme soovija 

korral moodustatakse kursusel soovijatest järjekord võttes arvesse Eesti Sulgpalliliidu ja 

BWF ja BEC taseme peakohtunike hinnanguid peakohtuniku tööle Eesti võistlustel ning 

rahvusvaheliste võistluste kogemusele. 

21. Joonekohtunike värbamine 

21.1 Joonekohtuniku tööga alustada ja Kohtunike koguga liituda on võimalik kõigil 

huvilistel võttes ühendust Kohtunike kogu koordinaatoriga või Eesti Sulgpalliliiduga. 

22. Joonekohtunike koolitamine 

22.1 Joonekohtunikele toimuvad koolitused turniiridel, kus joonekohtunikke kasutatakse.  

22.2 Joonekohtunikuks soovija tutvub lisaks iseseisvalt Kohtunike kogu joonekohtunike 

juhendmaterjaliga 

23. Rahvusvahelise joonkekohtuniku taseme saavutamine 

23.1 Joonekohtunikul, kes on osalenud Eesti Sulgpalliliidu kalenderplaani võistlustel 

joonekohtunikuna ja vähemalt ühel Estonian International turniiril on võimalus taotleda 

nimetamist joonekohtunikuna rahvusvahelistele turniiridele. Joonekohtuniku 

valmidusele rahvusvahelistel võistlustel osaleda annavad hinnangu Kohtunike kogu 

koordinaator ja joonekohtunike koordinaator. 

 

 

 


