
JUHISED JALGPALLIALASE TEGEVUSE KORRALDAMISEKS 
ALATES 26.08.2021 

 

Jalgpallitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest riiklikest 
sporditegevuse korraldamise juhenditest, mis on leitavad Kultuuriministeeriumi 
kodulehelt: https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-
kultuurivaldkond.  
26. augustist kehtima hakanud piirangute alusel on kõik sise- ja välitingimustes 
toimuvad jalgpallitreeningud ja -üritused nn kontrollitud üritused ehk neil on lubatud 
osaleda inimesel, kes täidab vähemalt ühe neljast kriteeriumist: 
1. on alla 18-aastane; 
2. on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga 

võrdsustatud. Vastav tõend tuleb esitada enne tegevuses osalemist; 
3. esitab kehtiva tõendi tervishoiu töötaja poolt viimase 72 tunni jooksul 

läbiviidud PCR SARS-CoV-2 testi kohta, mille tulemus on negatiivne; 
4. on teostanud tegevuse asukohas (treening või võistlusmäng) tegevuse eest 

vastutava isiku kontrolli all SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus 
on negatiivne. 

 
Nõuded treeningutele 
 
1. Treeningtegevuse eest vastutav isik tagab, et kõik treeningul osalejad vastavad 

kontrollitud ürituse tingimustele. 
2. Treeningtegevuse eest vastutav isik on treeningu läbiviija. 
3. Treeningu eest vastutav klubi on spordiobjekti omanikuga leppinud kokku, kuidas 

toimub isikute kontrollimine igapäevases treening- ja võistlustegevuses ning 
objekti kasutamine. 

4. Siseruumides kehtib hajutatuse ja desinfitseerimise nõue. 
 

Nõuded noorte ja madalamate liiga võistlusmängudele 
 
1. Võistlustegevuse eest vastutav isik on kodumängu korraldava klubi esindaja. 
2. Võistlusmängus osalevad võistkonna esindajad kinnitavad ERIS-es võistkonna 

koosseisu sisestades, et kõik protokolli lisatud tema võistkonna mängijad ja 
ametiisikud vastavad mängu alguseks kontrollitud ürituse tingimustele.  

3. Juhul, kui mõni isik ei vasta kontrollitud ürituse tingimustele: 
- saavad nad kohapeal teostada kontrollitud enesetestimise vastavalt 

Terviseameti juhistele (https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/covid-
19_ag_kontrollitud_kiirtestide_kasutamine.pdf), kaasates kodumängu 
korraldava klubi esindaja; 

- iga võistkond kindlustab enda võistkonna kiirtestide olemasolu. Testid peavad 
vastama Terviseameti juhendis toodud nõuetele; 

- isikute testimine staadionil toimub mitte hiljem kui 30 minutit enne mängu algust. 
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4. Koduvõistkonnal on õigus teha pealtvaatajateta üritus, juhul kui ei suudeta 
korraldada pealtvaatajate kontrolli. Sellest otsustest tuleb eelnevalt teavitada 
vastasvõistkonda. 

5. Klubikohtunike vastavuse eest kontrollitud ürituse tingimustele vastutab koduklubi. 
EJL-i määratud kohtunike eest vastutab EJL ning kinnitab protokolli lisades 
vastavust kontrollitud ürituse tingimustele. 

 
Nõuded Premium, Esi- ja Esiliiga B ning naiste Meistriliiga võistlusmängudes 
 
1. Võistlustegevuse eest vastutav isik on kodumängu korraldava klubi esindaja. 
2. Kõikidel mängudel peab kodumängu korraldav klubi korraldama kõikidele 

mänguga seotud isikutele (võistkonnad, kohtunikud, telepersonal jt) kontrollitud 
enesetestimise hiljemalt 2 tundi enne mängu algust Premium liigas ja 1,5 tundi 
teistes liigades. 

3. Pealtvaatajatele on kontrollitud enesetestimise korraldamine Premium liigas 
kohustuslik ja teistes liigades koduklubi otsusel. 

4. Iga klubi vastutab oma testide ostmise ja mängule kaasa võtmise eest ise. 
Kodumängu korraldava klubiga on võimalik kokku leppida ka muud võimalused 
(näiteks kohapeal testide ostmine koduklubilt). 

5. Kontrollitava testimise testid peavad vastama Terviseameti nõuetele. 
 

Endiselt tuleb kõikidel tasanditel järgida EJL-i treeningute ja võistluste korraldamisel 
üldprintsiipe, mis on kirjas siin. 

http://www.jalgpall.ee/docs/Sporditegevuse%20%FCldprintsiibid%20-%20EJL.pdf

