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1. Üldised nõuded 

1.1. Üritused tuleb korraldada vastavalt Vabariigi Valitsuse otsustele ja Kultuuriministeeriumi ning 

Terviseameti soovitustele. 

1.2. Põhinõuded ja käesolev juhend peab olema iga ürituse kutse ja/või juhendi osa kõigis üritusest 

teavitatavates kanalites. 

1.3. Käesolevate nõuete täitmise eest vastustab ürituse peakorraldaja. 

 

2. Orienteerumisürituste korraldamise eritingimused 

2.1. Osalejate hajutatus keskuses tagatakse: 

2.1.1.  Stardiaja maksimaalse pikendamisega 

2.1.2.  Vajadusel eelregistreerimise korraldamisega.  

2.1.3.  Korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse.  

2.1.4.  Korraldaja jälgib, et riskirühma kuuluvate isikute (60 ja vanemaealised) kokkupuude teiste 

isikutega oleks minimaalne. 

2.1.5.  Ürituse pidulikku avamist ega autasustamist läbi ei viida 

2.1.6.  Tulemused ja võistlusteave on nähtav ainult Internetis 

2.1.7.  Kasutatakse maksimaalselt iseteenindust 

2.1.8.  Start, Finiš ja Parkla asuvad teineteisest eemal.  

2.1.9. Teekond parklast starti ei kattu teekonnaga finišist parklasse. 

2.2. SI-jaamad võiksid võimaluse korral toimida ka SI-AIR režiimis. 

2.3. Stardi-, finiši- ja tulemuste mahalugemisjaamu desinfitseeritakse korrapäraselt. 

2.4. Rendi SI-pulki tuleb pärast iga kasutuskorda desinfitseerida 

2.5. Osalejad tohivad kasutada ainult isiklikke spordivahendeid va korraldaja poolt renditavad SI-

pulgad. 

2.6. Lahtise joogiga jootmist ei korraldata. 

2.7. Desinfitseerimisvahendid peavad olema kõikjal, kus osalejad võivad omavahel kokku puutuda, 

sh: 

2.7.1.  Infotelgis 

2.7.2.  Stardis 

2.7.3.  Finišis 

2.7.4.  Tualetis  

2.8. Kõikjal, kus võivad tekkida järjekorrad, märgitakse maha 2m jooned, sh: 

2.8.1.  Infotelgis 

2.8.2.  Stardis 

2.8.3.  Finišis 



2.8.4.  Tualetis 

2.9. Üritustel ei korraldata lastehoidu. 

2.10. Üritusel ei korraldata toitlustamist 

2.11. Stardikorraldus 

2.11.1.  Startida tohib ükshaaval 2meetriliste vahedega. 

2.11.2.  Korraldaja tagab igale osalejale oma orienteerumiskaardi. 

2.11.3.  Orienteerumiskaardi saavad osalejad võistlusaja sees. 

2.12. Finišikorraldus 

2.12.1. Püstitatakse võimalikult palju: 

2.12.1.1. Viimaseid kontrollpunkte 

2.12.1.2. Finišeid 

2.12.1.3. Teineteisest 2m kaugusel asuvaid tulemuste mahalugemise arvuteid. 

2.12.2.  Finišijärjekorra tekkides peab olema võimalik säilitada 2m vahe. 

 

 

Lisa 1 Väljavõte Kultuuriministeeriumi juhenditest 

Alates 3. maist 2021 on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes 

peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku 

puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21. 

 

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, 

mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes 

kuni 200 inimest. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise 

kellaajale piiranguid ei kehtestata. 

 

Sporditegevuse juhend alates 26.04.2021 

Võistluste korraldamise juhend alates 03.05.2021 

 

https://eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-treeningute-korraldamiseks-26-aprillist-covid-19-perioodil
https://eok.ee/organisatsioon/uudised/juhend-spordivoistluste-korraldamiseks-3-maist-covid-19-perioodil

