
Vabas õhus spordivõistluste korraldamise juhised 
Spinningu- ja lendõngeheidetes ning teiste castinguga seotud spordivõistluste korraldamisel 
tuleb järgida Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja Kultuuriministeeriumi spordivõistluste 
korraldamisega seotud piiranguid, sealhulgas: 
 

1. Võistluspaika lubatakse (vajaduse korral koostöös turvateenuse pakkujaga) ainult 
võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud. Korraldajate, osalejate ning 
osalejate taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta. 

2. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust või sama võistluse mitu etappi, siis 
tagatakse vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise 
alustamise vahel. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende 
taustajõud on võistluspaigast lahkunud. 

3. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 
2- meetrist vahet). 

4. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 
piisknakkuse edasikandumist. 

5. 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. 

6. Osalejatele tagatakse registreerimisalas ning stardi- ja finisialades vedelseebiga kätepesu 
või käte desinfitseerimise võimalus. 

7. Võistlejad kasutavad isiklikke võistlusvahendeid. Vahendeid tohib teisele isikule üle anda 
võistluste korraldaja või sektori/väljaku vanemkohtuniku loal, sealjuures tuleb vahend 
eelnavalt desinfitseerida. 

8. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite 
puhastuse. 

9. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid. 

10. Võistluse eel ja järel keskset toitlustamist üldjuhul ei toimu. Erandjuhul võib seda teha 
vabas õhus, järgides Terviseameti soovitusi. 

11. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil 
ega jääks pärast võistlust territooriumile. 

12. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige 
vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude 
teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid. 

13. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja 
desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt. 

14. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. 
Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta 
vähemalt registreerimisalass ning stardi- ja finisialadesse. 

15. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised. 

16. Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse 
korraldaja. 

 

Tallinnas, 20.05.2020 

 


