EJL-I JUHISED SPORDITEGEVUSE KORRALDAMISEKS
ALATES 25.10.2021.
Jalgpallitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda hetkel kehtivatest riiklikest
sporditegevuse korraldamise juhenditest, mis on leitavad Kultuuriministeeriumi
kodulehelt:
https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-jakultuurivaldkond.
Valitsuse määruse alusel on kõikides sise- ja välitingimustes
jalgpallitreeningutel ja -üritustel lubatud osaleda isikul, kes:

toimuvatel

1. on alla 18-aastane;
2. on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga
võrdsustatud. Vastav tõend tuleb esitada enne tegevuses osalemist;
3. on tegevusega seotud isik (treener või muu ametiisik), kelle tööandja on
töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse
tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need
nõuded täitnud;
4. on tegevuse eest vastutav isik (spordiobjekti haldaja, klubi juht) või tema
esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik;
5. ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit
arvestades mõistlik.
Kultuuriministeeriumi juhise „COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele
alates 25. oktoobrist 2021“ on lisaks sise- ja välistingimustes toimuvatel
sporditegevustel erandina lubatud osaleda isikutel, kes:
1. on sportmängude meistriliiga klubi liikmed;
2. on Eesti koondise tasemel sportlased;
3. on sportlased, kellel on töösuhe spordiorganisatsiooniga.
Kõigi nimetatud erandite rakendamise eelduseks on, et meistriliiga klubi, spordialaliit
või sportlasega töösuhet (stipendium ei ole töösuhe) omav spordiorganisatsioon, kes
soovib, et treeningutel ja võistlustel saaks osaleda ka vaktsineerimata või Covid-19
haiguse mitte läbipõdenud alates 18-aastased isikud, peab koostama riskide
maandamise plaani ning nägema seal ette konkreetsed riskide maandamise meetmed,
mille üheks osaks on isikute regulaarsed testimised.
Juhised kehtivad kõikides distsipliinides ehk tavajalgpallis, saalijalgpallis ja
rannajalgpallis.
Nõuded treeningutele
1. Treeningtegevuse eest vastutav isik tagab, et kõik treeningul osalejad vastavad
ülaltoodud tingimustele.
2. Treeningtegevuse eest vastutav isik on treeningu läbiviija.

3. Treeningu eest vastutav klubi on spordiobjekti omanikuga leppinud kokku, kuidas
toimub isikute kontrollimine igapäevase treening- ja võistlustegevuse raames ning
objekti kasutamine.
4. Siseruumides kehtib hajutatuse ja desinfitseerimise nõue.
Nõuded võistlusmängude korraldamisele
1. Võistlustegevuse eest vastutav isik on kodumängu korraldava klubi esindaja.
2. Kodumängu korraldav klubi on vastutav, et kõikidele 18-aastastele ja vanematele
mänguga seotud isikutele (mängijad, ametiisikud, kohtunikud, pealtvaatajad jne.)
teostatakse enne spordiobjektile sisenemist Covid-19 tõendite kontroll.
3. Võistlusmängus osalevad võistkonna esindajad kinnitavad ERIS-es võistkonna
koosseisu sisestades, et kõik protokolli lisatud tema võistkonna mängijad ja
ametiisikud vastavad mängu alguseks ülaltoodud tingimustele.
4. Klubikohtunike vastavuse eest ülaltoodud tingimustele vastutab koduklubi. EJLpoolt määratud kohtunike eest vastutab EJL ning protokolli lisades kinnitab
vastavust ülaltoodud tingimustele.
5. Premium liiga, naiste Meistriliiga ja Coolbet saaliliiga tasandil peavad kõik mängu
korralduse ja osalemisega seotud osapooled lähtuma järgnevast riskide
maandamise plaanist:
-

mõlemad klubid peavad lähtuma oma töötajate (mängijad, sportlik personal
jne.) riskianalüüsist ning peavad võtma kasutusele vastavad riskide
maandamise meetmed.

-

kõik muud mängu korraldusega otseselt seotud isikud (turvatöötajad,
otseülekande tootjad ja tootmisega seotud isikud, ajakirjanikud, fotograafid jt),
kes on täitmas töökohustusi mängul ning kellel puudub Covid-19 tõend, peavad
staadionile saabudes tegema kodumängu korraldaja juuresolekul kontrollitud
enesetestimise. Testide olemasolu eest vastutavad isikud ise või ostavad
eelneval kokkuleppel mängu korraldavalt klubilt.

-

Kodumängu korraldaja peab arvestama ning korraldama vajadusel kontrollitud
enesetestimise staadioni sissepääsus mänguga otseselt seotud isikutele
alates 2 tundi enne mängu algust kuni avavileni (nt. ülekandetootjatele nende
saabumisel).

-

Iga klubi vastutab oma testide ostmise eest ise! Kodumängu korraldava klubiga
on võimalik kokku leppida ka muud võimalused (kohapeal testide ostmine
koduklubilt).

6. Esiliigades (k.a. saalijalgpall) on lubatud osaleda vaid sellistel mängijatel ja
ametiisikutel, kes vastavad järgmistele tingimustele;
-

on alla 18-aastased;

-

omavad kehtivat Covid-19 tõendit;

-

omavad elukutselise mängija lepingut või ametiisiku puhul töölepingut klubiga
ning neile on rakendatud riskide maandamise meetmeid.

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

