
 
 

Kehtiv alates 28.09.2020 

 

NÕUDED JUDOVÕISTLUSTE  

KORRALDAMISEKS 

 

KOHUSTUSLIK ON TAGADA: 

• Siseruumides lubatakse alates 29. septembrist võistluspaika koos korraldajate (sh turvateenuse 

pakkujad), osalejate ja osalejate taustajõududega kuni 750 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv 

ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus;  

 

• Pealtvaatajate kuni 50-protsendiline täitumus ja hajutatus siseruumides. Seejuures peavad 

istekohad olema märgistatud;  

 

• Pealtvaatajatel maski kandmine, korraldajal on selleks variandid: 

o Võetakse ise kaasa 

o Võimalik osta kohapeal 

o Pileti hinna sees ning jagatakse kohapeal 

 

• Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit; 

 

• Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne); 

 

• Sportlastele eraldi ruumid või sektor, et nad ei puutuks kokku pealtvaatajatega; 

 

• Pealtvaatajad jm kõrvalised isikud ei pääseks areenile/lavale, seejuures ära jätta publikumängud; 

 

• Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit; 

 

• Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne); 

 

• Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 60-minutiline paus 

ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning 

ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada igapäevaselt enne ja pärast ürituse vm 

kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende 

taustajõud on võistluspaigast lahkunud;  

 

• Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse võistlejate seas hajutamise nõuet;  

 



 
 

 

• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid ebavajalikke otseseid kontakte, et takistada võimalikku 

piisknakkuse edasikandumist;  

 

• 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;  

 

• Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, tuleb järgida 

hajutatuse nõuet; 

 

• Võimaluse korral kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada 

andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja 

vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) 

rajatise haldaja; 

 

• Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid; 

 

• Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti 

soovitusi; 

 

• Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks 

pärast võistlust territooriumile; 

 

• Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja 

krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks 

minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid; 

 

• Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii 

registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: 

veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h 

välisustel, piirdeaedadel;  

 

• Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, 

respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt;  

 

• Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte 

desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- 

ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.  

SOOVITUSLIK ON TAGADA: 

• Võistluste eelne sportlaste kehatemperatuuri mõõtmine; 
 

• Võistluste eelne elektrooniline piletimüük, vältimaks järjekordade tekkimist ja kontakte kohapeal; 



 
 

Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Viiruse 

leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 

28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. 

Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid 

järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

 

 

HÜGIEENI JA PUHTUSE TAGAMISE MEETMED 

 

• Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine 

Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.  

 

• Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või 

kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele 

nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.  

 

• Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre 

või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks 

ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.  

 

 

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste  

korralduste avalikustamiseni! 

Iga klubi võib lisada oma võistlusele täiendavalt konkreetsemaid nõudeid! 

Eesti Judoliit jätab endale õiguse vajadusel nõudeid karmistada! 

  

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_17.04.2020.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

