Eesti Jääpurjetamise Liit
Purjetamise võistluste korraldamise juhend COVID piirangute tingimustes
Juhend Eesti Jahtklubide Liidu võistluste korraldamiseks kehtib alates 3. märtsist 2021. Allpool
esitatud nõuded on koostatud lähtudes Vabariigi Valitsuse nõuetest spordiürituste korraldamiseks
ning need kehtivad kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud korralduste
avalikustamiseni.
Minimaalsed nõuded võistlustele:
– Alates 3. märtsist 2021 on lubatud kogu ühel võistlusel osalevate inimeste arv kuni 250 inimest,
kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 50-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas korraldajad
ja treenerid. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.
– Võistlustel võivad osaleda ainult professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte
koondise liikmed ja kandidaadid.
- Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb ja avaldab oma
kodulehel pärast Kultuuriministeeriumiga kooskõlastamist Eesti Jahtklubide Liit.
- Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab
spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on
Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase
mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks
sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muud spordiühenduse
koondiste liikmed või kandidaadid.
– Registreerumine võistlustele, võistlusteadete avaldamine ja tulemuste avaldamine toimuvad
täielikult e-keskkonnas.
– Võistluste avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad
jälgivad sündmust hajutatult.
– Pealtvaatajad ei ole lubatud.
– Kaldal, võistlusalal ja siseruumis võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega
vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
– Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja
poolt.
– Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul
on õigus haigusnähtudega isik, temaga kokku puutunud isik ja koroona nakatunuga kokku
puutunud isik ära saata.

– Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul,
kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi
põhjuseid arvestades võimalik.
- Võistluse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 200 inimest.
- Võistluse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21.00
kuni 6.00.
- Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist.
– Kasutada tuleb võimalusel isiklikku purjetamisvarustust.
– Purjetajad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
– Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti
soovitusi.
- Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil gruppidesse ega
jääks pärast võistlust territooriumile.
- Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% täituvusest.
– Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest ning
üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest.
– Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte desinfitseerimiseks. Käte
desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimisja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed:
– Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine
Terviseameti soovituste järgi.
– Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või
kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada
liikumisteedele nähtavasse kohta.
– 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 desinfitseeritakse käed.

