
 

 

 

 

 

 

VÕIMLEMISVÕISTLUSTE JA -ÜRITUSTE KORRALDAMINE  

COVID-19 PERIOODIL (alates 9.08.2021) 

 

ÜRITUSE KORRALDAJA MEELESPEA 

Valitsuse poolt kehtestatud põhimõtted viiruse leviku ennetamiseks spordivõistluste läbiviimisel 

Kohustuslik on tagada: 

Kontrollimata tegevused 

 sisetingimustes on tagatud, et osalejate ja pealtvaatajate arv ei ole kokku rohkem kui 50* inimest;  
 siseruumis võivad koos viibida ja liikuda isikud hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva 

perekonna kohta  

 võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisvahendite kasutamise 
Terviseameti juhiste kohaselt; 

 
Kontrollitud tegevused 
 
Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate 
nakkusohutus ja selle kontroll.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 sisetingimustes on tagatud, et osalejate ja pealtvaatajate arv ei ole kokku rohkem kui 6 000 inimest 
 sisetingimustes üritusel osaleja peab esitama ühe alljärgnevatest: 

o COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitava tõendi (180 päeva) 
o vaktsineerimiskuuri läbimise sertifikaadi  
o negatiivse testitulemuse (PCR 48h, antigeen 72h)* 

     *Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi    

varem PCR-testi. Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Üritusel või tegevuses 
osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne. Korraldaja võib, kuid ei ole kohustatud pakkuma 
kiirtestimise võimalust ürituse toimumispaigas. Kui korraldaja otsustab pakkuda kohapealset 
kiirtestimist, organiseerib ta ürituse toimumispaika sertifitseeritud tervishoiutöötaja testide 
läbiviimiseks. Kiirtesti eest tasub isik, kes seda endale teha soovib.  

      NB! Samuti peab osaleja/pealtvaataja olema valmis esitama isikuttõendava dokumendi 
 Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei 

pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. 
 võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisvahendite kasutamise 

Terviseameti juhiste kohaselt  
 
Soovituslik on tagada: 
 

 Ilma pealtvaatajateta ürituse korraldamine 
 Pealtvaatajatel maski kandmine 
 Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit 
 Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne) 
 Pealtvaatajad jm kõrvalised isikud ei pääseks areenile/lavale 
 Võistluste eelne elektrooniline piletimüük, vältimaks järjekordade tekkimist ja kontakte kohapeal 
 Võistluste eelne sportlaste kehatemperatuuri mõõtmine 

 
*Rahvusvaheliste võistluste puhul kehtivad osalevate riikide valitsuste poolt kehtestatud nõuded 
 
LISAKS: 
 

 Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. 
Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 

 Korraldaja tagab ühekordsete maskide kasutamise võimaluse  (kohtunikud, teenindav personal, 

võistlejad) 

 Riietus- ja pesuruumides viibitakse nii lühikest aega kui võimalik. Osalejad kasutavad isiklikke 

hügieenitarbeid 

 Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud riietusruumidesse  
ega soojendus- ning võistlusalale.  

 Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii 
registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitustööd teha korraldaja poolt erinevate kanalite kaudu: 
veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h välisustel, 
piirdeaedadel. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÜRITUSEL OSALEJA MEELESPEA 
 

 Enne võistlust/üritust viin ennast kurssi kehtestatud reeglite ja tingimustega. Ürituse korraldajal on 

KOHUSTUS kõiki osalejaid teavitada hetkel kehtestatud piirangutest. 

 Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutest, tuleb kontrollitud ürituse külastajal esitada 

sissepääsus üks järgmistest tõenditest (vastavad tõendid on leitavad www.digilugu.ee):  

1.       COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend 

2.       COVID-19 läbipõdemise tõend 

3.       Negatiivne testitulemus (PCR 48h, antigeen 72h)* 

      *Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi    

varem PCR-testi. Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Üritusel või tegevuses 
osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne. Korraldaja võib, kuid ei ole kohustatud pakkuma 
kiirtestimise võimalust ürituse toimumispaigas. Kui korraldaja otsustab pakkuda kohapealset 
kiirtestimist, organiseerib ta ürituse toimumispaika sertifitseeritud tervishoiutöötaja testide 
läbiviimiseks. Kiirtesti eest tasub isik, kes seda endale teha soovib.  

NB! Samuti peab osaleja/pealtvaataja olema valmis esitama isikuttõendava dokumendi 
 

 Saabun võistlusele/üritusele tervena. 

 Saabun võistlusele/üritusele vastavalt korraldaja poolt saadetud ajagraafikule õigel ajal (vahetult enne 

ettenähtud aega). Väldin asjatut viibimist ja kogunemisi võistluspaigas.  

 Võistlustele/üritusele saabudes pesen käsi ning kasutan isiklikku rätikut või ühekordseid 

paberrätikuid. 

 Salvrätikute kasutamisel (näiteks nuuskamisel) viskan paberi koheselt prügikasti. 

 Kogu võistluse/ürituse vältel üritan hoida teistega distantsi. 

 Peale võistlust/üritust desinfitseerin kasutusel olevad vahendid selleks ettenähtud kohas 

(eraldi laud, mis on varustatud des. vahendite ja pabersalvrätikutega).  

 Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult enda võimlemisvahendid. Vahendite „laenutamine“ 

teistele ei ole lubatud. 

 Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, 

võimlemismatt, kummilindid, võimlemisvahendid jne.). 

 Võitluste/ürituste ajal on soovituslik vältida kätlemist, kallistamist jt otsesed kontakte  

 Olen teadlik, et tulenevalt muutuvast olukorrast, on korraldajal õigus teha mistahes muudatusi võistluse 

formaadis ja korralduses, et tagada võimalikult riskivaba ning ohutu üritus.  

 

TURVALIST JA OHUTUT KORRALDAMIST MEILE KÕIGILE!  
 
Eesti Võimlemisliit 

http://www.digilugu.ee/

