EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOONI JUHISED SPORDITEGEVUSE KORRALDAMISEKS
ALATES 01.11.2021.
Sportkeeglitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest riiklikest sporditegevuse
korraldamise juhenditest, mis on leitavad Kultuuriministeeriumi kodulehelt:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-jakultuurivaldkond.
Valitsuse määruse alusel on kõikides sporditegevustes ja -üritustel lubatud osaleda isikul, kes:
1. on alla 12-aastane;
2. on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud. Vastav tõend
tuleb esitada enne tegevuses osalemist;
3. on 12-18-aastane, kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ning tal puuduvad haiguse
tunnused ning on SARS-Cov-2 RT-PCR või SARS-CoC-2 antigeen-RTD testi negatiivne;
4. on tegevusega seotud isik (treener või muu ametiisik), kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis
ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik
on need nõuded täitnud;
5. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik.
Kultuuriministeeriumi juhise „COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 01.
novembrist 2021“ on lisaks sise- ja välistingimustes toimuvatel sporditegevustel erandina lubatud
osaleda isikutel, kes:
1. on sportmängude meistriliiga klubi liikmed;
2. on Eesti koondise tasemel sportlased;
3. on sportlased, kellel on töösuhe spordiorganisatsiooniga.
Kõigi nimetatud erandite rakendamise eelduseks on, et meistriliiga klubi, spordialaliit või sportlasega
töösuhet (stipendium ei ole töösuhe) omav spordiorganisatsioon, kes soovib, et treeningutel ja
võistlustel saaks osaleda ka vaktsineerimata või Covid-19 haiguse mitte läbipõdenud alates 18-aastased
isikud, peab koostama riskide maandamise plaani ning nägema seal ette konkreetsed riskide
maandamise meetmed, mille üheks osaks on isikute regulaarsed testimised.
Nõuded treeningutele
1. Treeningtegevuse eest vastutav isik tagab, et kõik treeningul osalejad vastavad ülaltoodud
tingimustele.
2. Treeningtegevuse eest vastutav isik on treeningu läbiviija.
3. Treeningu eest vastutav klubi on spordiobjekti omanikuga leppinud kokku, kuidas toimub isikute
kontrollimine igapäevase treening- ja võistlustegevuse raames ning objekti kasutamine.
4. Siseruumides kehtib hajutatuse ja desinfitseerimise nõue.
5. Maski kandmise kohustus laieneb kõikidele siseruumis toimuvatele tegevustele,
sh kontrollitud tegevustele. Maski ei pea kandma alla 12-aastased isikud ning olukordades, kus see ei
ole mõistlik, nt sportimise ajal.
Nõuded võistlusmängude korraldamisele
1. Võistlustegevuse eest vastutav isik on kodumängu korraldava klubi esindaja, EVML
kalendrivõistluse puhul määratud peakohtunik.
2. Kodumängu korraldav klubi / EVML peakohtunik on vastutav, et kõikidele 12-aastastele ja
vanematele mänguga seotud isikutele (mängijad, ametiisikud, kohtunikud, pealtvaatajad jne.)

teostatakse enne spordiobjektile sisenemist Covid-19 tõendite kontroll või SARS-Cov-2 RT-PCR või
SARS-CoC-2 antigeen-RTD test.
3. Klubikohtunike vastavuse eest ülaltoodud tingimustele vastutab koduklubi. Testide olemasolu eest
vastutavad isikud ise või ostavad eelneval kokkuleppel mängu korraldavalt klubilt.
4. Esiliigas on lubatud osaleda vaid sellistel mängijatel, kes vastavad järgmistele tingimustele; - on alla
12-aastased, on 12-18-aastane, kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ning tal puuduvad
haiguse tunnused ning on SARS-Cov-2 RT-PCR või SARS-CoC-2 antigeen-RTD testi negatiivne,omavad kehtivat Covid-19 tõendit;
5. Maski kandmise kohustus laieneb kõikidele siseruumis toimuvatele tegevustele,
sh kontrollitud tegevustele. Maski ei pea kandma alla 12-aastased isikud ning olukordades, kus see ei
ole mõistlik, nt sportimise ajal.
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