
Eesti Discgolfi Liidu juhised sporditegevuse korraldajatele
(seisuga 7.09.2021)

Käesolev juhend lähtub Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusest nr 305 ning

Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti juhistest.

Alljärgnevas mõistetakse tegevuse all disc golfi’iga seotud sportimist, treenimist, huvitegevust

ja -haridust, võistlusi ning üritusi. Tegevuse eest vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, kes

tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega. Tegevuse eest

vastutavaks isikuks loetakse ka avaliku ürituse/võistluse korraldajat. Tegevuses osalevaks

isikuks loetakse eelkõige külastajat, pealtvaatajat, osalejat või klienti. Tegevuse eest vastutav

isik ning tegevuses osalev füüsiline isik on kohustatud sätestatud nõudeid täitma ning vastavat

järelevalvet teostab Terviseamet.

1. Juhised tegevuse korraldajale alates 26.08.2021

Tegevuse eest vastutav isik võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 isiku

ja välistingimustes mitte rohkem kui 12 000 isiku osalemisel ühe kalendripäeva kohta. Kui

üritus või tegevus või teenuse osutamine kestab mitu päeva, peab igal päeval kontrollima

uuesti tõendeid või märgistama osalejad (nt käepaelaga) selliselt, et pikem tõendi kehtivus on

muul viisil tuvastatav. Kehtestatud piirarvu hulka loetakse kõik tegevuses osalevad isikud (nii

korraldajad, alla 18-aastased, vaktsineeritud, läbipõdenud, testitud).

1.1. Tegevuses võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

1.1.1. ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);

1.1.2. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga

võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude

kohta tõendi;

1.1.3. ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette

näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed,

ning nimetatud isik on need nõuded täitnud (loe riskianalüüsi kohta dokumendi

Lisast);



1.1.4. ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või

hädaabitööde tegemisega seotud isik;

1.1.5. ta esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema

negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel

tingimustel:

1.1.5.1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD

test (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne

tegevuses osalemist;

1.1.5.2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test

peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.

1.1.5.3. ta on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja

juures enesetestimiseks mõeldud kiirtesti, mille tulemus peab olema

negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses

osalemist.

Tegevuse eest vastutav isik ehk tegevuse korraldaja on kohustatud kontrollima eelpool

nimetatud tõendi või testi tegemise ehtsust ning nende kehtivust või teiste asjaolude

ilmnemist enne seda, kui isik osaleb tegevuses. Tõendeid tuleb kontrollida kõikidel isikutel, kes

tegevuses osalevad ning kellele kehtib nakkusohutuse tõendamise nõue.

Tõenditel olev QR-kood on loetav vastava rakendusega, mille leiab aadressilt

kontroll.digilugu.ee. Tegevuse eest vastutav isik ei tohi kasutada tõendite kontrollimiseks

ebausaldusväärseid rakendusi, mis andmeid ise salvestada ja edastada võivad.

Põhjendatud kahtluse korral on tegevuse eest vastutav isik kohustatud tuvastama tõendi või

testi esitaja isikusamasuse. Tõendi võltsimine või võltsitud tõendi kasutamine on karistatav.

Tegevuse eest vastutav isik võib korraldada kiirtesti tegemise tegevuse asukohas Terviseameti

juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab nimetatud testi tulemus olema negatiivne.

Kiirtesti tegemise kulu katab inimene, kes soovib osaleda tegevuses, välja arvatud juhul, kui

tegevuse korraldaja vabatahtlikult pakub testimise võimalust ja selle kulu katmist. Täpsem info:

terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised.

https://kontroll.digilugu.ee/
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised


Tegevuse eest vastutaval isikul on keelatud isikuandmeid säilitada, välja arvatud juhul, kui isik

annab selleks vastava nõusoleku.

1.2. Treeningtegevus siseruumides

1.2.1. Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja

desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama

tegevuse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.

1.2.2. Tegevuse korraldamisega seotud teenindaval personalil (sealhulgas kohtunikud,

korraldajad, treenerid) on soovitatav siseruumides kanda maske.

1.2.3. Treeningtegevuse puhul tagatakse ruumide regulaarne õhutamine päeva jooksul.

Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast tegevuse vm kogunemise

toimumist.

2. Juhised osalejale

Osaleja peab:

2.1. olema vastutustundlik ja mitte osalema võistlustel, kui tal esinevad haigusnähud;

2.2. järgima võistluse korraldaja poolt seatud reegleid;

2.3. järgima Kultuuriministeeriumi poolt ette nähtud soovitusi;

2.4. teavitama koheselt võistluse korraldajat, kui märkab võistlusel osalejat, kellel esinevad

COVID-19 sümptomid (köha, palavik >38°C, hingamisraskused, kurguvalu).

Eesti Discgolfi Liit arutab iga võimalikku kaebust võistluse korraldamisel või treeningute

läbiviimisel käesolevast juhendist mitte kinni pidanud korraldaja osas faktipõhiselt. Juhiseid

rikkunud korraldajat ja ka osalejat saab võtta vastutusele Kultuuriministeeriumi juhendis välja

toodu alusel.



Lisad

Riskianalüüs

Tööandja riskianalüüsist peab selguma, kas töötaja töö iseloom on selline, mis nõuab

nakkusohutuse tõendamist või mis ei nõua nakkusohutuse tõendamist. Nakkusohutuse

tõendamist ei nõua töö, kus ei olda lähikontaktis teiste kolleegidega või osalejate või lastega,

mis ei eelda pikaajalist, üle 15 minuti, ühes ruumis või tegevuskohas viibimist teiste inimestega

jne. Kui riskianalüüsist selgub, et tegevust on võimalik läbi viia ohutult ka teisi meetmeid

kasutades peale töötaja vaktsineerimise või testimise, siis on see lubatud. Riskianalüüsi

läbiviimisel tuleb arvestada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid.

Treeningtegevus mitte tulu eesmärgil

Piiranguid ja meetmeid ei kohaldata füüsiliste isikute tegevusele, kui tegevus on suunatud

määratletud isikutele ja tegevus ei ole seotud tulu teenimisega. Määratletud isikute all

mõeldakse füüsilise isiku lähikondlasi, sõpru või tuttavaid ning selles tegevuses ei osale

juhuslikke isikuid. See tähendab, et ka edaspidi on lubatud üksi või koos kaaslastega sportimine

ja treenimine, kui tegemist ei ole nt mõne klubi või muu organisatsiooni poolt korraldatud

tegevusega, millega kaasneb ka majanduslik tulu.

Ei ole lubatud ilma tõendamiseta:

● Kuus sõpra lähevad üldkasutatavale korvpalliväljakule, kus treeningut korraldab

organisatsioon, kes saab treeningu läbiviimise eest tulu.

● Perekond läheb koos spordiklubi treeningule, mille eest tasutakse spordiklubile ja mille

käigus treenitakse koos teiste inimestega terviseradadel.

● Neli sõpra lähevad jõusaali, mille eest nad tasuvad ning treenitakse segamini koos teiste

sõprusringkonnas mitteolevate inimestega.

On lubatud ilma tõendamiseta:

● Kuus sõpra lähevad üldkasutatavale korvpalliplatsile korvpalli mängima, ükski

organisatsioon ei ole seda tegevust organiseerinud ning mängijad ei maksa selle eest

kellelegi.

● Perekond läheb terviserajale jooksma.



Kasulik info

Vaata, milline aeg loetakse maksimaalse kaitse saabumise ajaks erinevate vaktsiinide puhul

Kultuuriministeeriumi väljastatud juhendi punktist 14.

Korralduse nr 305 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siin.

Tutvu PDGA juhistega PDGA kategooria võistluste korraldamiseks.

https://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2021/08/Juhend-spordikorraldajatele-alates-26.-augustist-2021.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19

