MINIMAALSED NÕUDED LAUATENNISETURNIIRI VÕISTLEJATELE NING
KORRALDAJATELE ALATES 14.VEEBRUARIST:
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 04.02.2022 korraldusest nr 29
ja 10.02.2022 nr 35 on alates 14. veebruarist 2022 sporditegevuse korraldamisele uued nõuded.
1. Sisetingimustes:
sportimine, treenimine, spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused, noorsootöö, huvitegevus,
huviharidus, täiendkoolitus ja täiendõpe (edaspidi tegevus) on lubatud ainult COVID-19 vastu
vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele, kelle tööandja on töökeskkonna
riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning
nimetatud isik on need nõuded täitnud.
Nõue ei kehti alla 18-aastastele (kaasa arvatud) või kes saavad 2021/2022. õppeaasta kestel 19aastaseksja kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused,
erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele.
Avalikus siseruumis peab kandma maske ja tagatud peab olema hajutatus.
2. Välistingimustes:
COVID tõendi nõue ei kehti enam ühelegi tegevusele olenemata inimese vanusest.
Tagatud peab olema isikute hajutatus
LAUATENNISETURNIIRIL
1. Kõik turniiril viibivad isikud ja korraldajad täidavad Kultuuriministeeriumi poolt saadetud COVID-19
käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 23. augustist 2021 kõiki punkte.
2. Võistlejad, kes registreerivad ennast turniirile, peavad olema terved. Turniirikorraldaja peab olema
veendunud, et turniirile tulevad ainult terved võistlejad. Haigustunnustega võistleja tuleb saata koju.
3. Siseruumides on võistlustel on kohustuslik kanda maski kohtunikel, treeneritel ja mängijatel mänguvälisel
ajal.
4. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 30-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.
5. Kohtunik kontrollib reketi vastavust nõuetele reketit puutmata.
6. Võistlusmängu ajal vahetavad mängijad pooli teine teiselt pool lauda. (paremalt poolt lauda)
7. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist. Võistlusmängu lõpus ei suru mängijad kätt.

