Eesti Kiikinguliit
Nõuded spordivõistluse korraldamiseks

Vabariigi Valitsuse 16. mai korraldusega nr 172 lubatakse (muudetud: Vabariigi Valitsuse 21. mai 2020. a
korraldusega nr 182 ning Vabariigi Valitsuse 28. mai 2020 korraldusega nr 190.):
1. alates 1. juunist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui tegevustes
osalejaid on maksimaalselt 100.
2. alates 1. juulist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajatega, kui korraldaja
tagab osalejate arvu kuni 1000 inimest.
Spordivõistluste korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ning 2+2 reegli järgmise.

Minimaalsed nõuded spordivõistluste korraldamiseks
Spordiorganisatsioonid võivad alustada spordivõistluste korraldamisega juhul kui:
1. Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii
registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu:
veebilehel ja sotsiaalmeedias.
2. 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 võistlustasu tagastamata.
3. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist.
4. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte desinfitseerimiseks. Käte
desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.
5. Võimaluse korral kasutada isiklikke käerihmu.
6. Ühiskasutatavaid vahendeid (mõõdulint, lasermõõtja, kiige aisad, turvarihmad) tuleb võistluste
jooksul regulaarselt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite
puhastuse peab tagama võistluse korraldaja.
7. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
8. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei
koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
9. Kohtunikulaua juures võib korraga viibida lisaks kohtunikele üks võistleja/meeskonnaliige.
10. Autasustamisel järgitakse 2+2 reeglit ning võimaldatakse medalistidel seista üksteisest 2m
kaugusel. Kätlemist ega kallistamist ei toimu.

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

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.

Kinnitatud Eesti Kiikinguliidu juhatuse otsusega 8.06.2020.

