
 

 

 

Triatlonivõistluste korraldamise juhend alates 26. augustist 2021 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku 

tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ on alates 26. augustist 2021 sportimine, 

treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistluste ning spordi- ja 

liikumisürituste (edaspidi ka tegevus) lubatud ainult kontrollitud tegevusena (välja arvatud 

erivajadustega isikute tegevused ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevused).  

Võistluste läbiviimine on lubatud järgmistel tingimustel:  

1.  korraldaja on vastutav isik, kes võib tegevusi läbi viia sisetingimustes mitte rohkem kui 6000 

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

2. võistlustel võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:  

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

b. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades mõistlik;  

c. ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik 

ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;  

d. 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;  

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

tegemisega seotud isik;  

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

g. 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. 

 3.  korraldaja võib korraldada kiirtesti tegemise võistluskeskuses Terviseameti juhiste 

kohaselt. Võistlustel osalemiseks peab nimetatud testi tulemus olema negatiivne.  

4. korraldaja on kohustatud kontrollima eelpool nimetatud tõendi või testi tegemise ehtsust 

ning nende kehtivust või teiste asjaolude ilmnemist enne seda, kui sportlasele väljastatakse 

stardimaterjalid. Tõendi võltsimine või võltsitud tõendi kasutamine on karistatav.  

 

6. avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Hajutatuse tagamine 

tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal ning 

vahetus kontaktis. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui 

nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.  

7. siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete 

täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.  



 

 

 

8. EL-i digitaalset tõendit võib näidata nii seadmest (nt telefon) kui ka prindituna. Samuti võib 

esitada teisi digisertifikaadiga samaväärseid tõendeid (nt paberkandjal immuniseerimispass, 

välisriigis väljastatud tõend), millega on võimalik tõendada enda vaktsineeritust, läbipõdemist 

või negatiivset testi tulemust.  Korraldaja ei tohi kasutada tõendite kontrollimiseks 

ebausaldusväärseid rakendusi, mis andmeid ise salvestada ja edastada võivad, ning eelistada 

tuleks riigi poolt loodud kontroll.digilugu.ee rakendust.  

9. COVID-19 vaktsineeritust, läbipõdemist, PCR või antigeeni kiirtesti tulemust tuleb kontrollida 

kõikidel isikutel, kes tegevuses osalevad ning kellele kehtib nakkusohutuse tõendamise nõue. 

10. võistluste korraldamisega seotud isikutel (sealhulgas kohtunikud, korraldajad, treenerid) on 

soovitatav siseruumides kanda maske.  

11. välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku 

piisknakkuse edasikandumist.  

12. haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) osalemine tegevustes 

keelatakse. Tegevuse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik 

või isikud ära saata. 

13. korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil suurematesse 

isetekkelistesse gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.  

14. korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, 

krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks 

minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.  

15. võistlustel osalejaid tuleb osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada. 

16. kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (näiteks 

Venemaa, Valgevene, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada 

vähemalt viis tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile (ppa@politsei.ee). 

Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; 

kontaktid (telefon ja e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht 

(piiripunkt, lennujaam, sadam). 


