09.01.2021 Eesti meistrivõistlused karates Tallinna Spordihallis Herne tn.30:
1. Eesti Karate Föderatsiooni poolt koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.
2. Siseruumides lubatakse võistluspaika koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate,
osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada
50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
3. Sisetingimustes ei arvestata külastajate või osalejate arvu hulka sportlasi ja korraldajaid, kui on
tagatud, et sportlased ja korraldajad ei puutu külastajatega vahetult kokku.
Sportlased ei puutu külastajatega kokku seetõttu, et nad sisenevad toimumiskohtadesse külastajatest
eraldi ja lähevad istuma sõdutribüünile, kasutades teisi sissepääse, saabudes külastajatest erinevatel
aegadel, ning statsionaarsete istekohtadega saalis on rõdutribüünil tagatud piisav vahemaa publiku ja
sportlaste ning korraldajate vahel. Statsionaarsete istekohtadena käsitatakse püsivalt ruumis
ettenähtud istekohti, mis on nummerdatud või muul viisil märgistatud ja alaliselt publikule või
osalejatele kasutamiseks määratud.
5. Avalikes siseruumides on kohustus KÕIGIL kanda maski. Võistejad võtavad maski eest ainult
võistlemise ajaks.
6. 9.1.2021.a. laupäeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust 11.00-14.00 U12,U14 ja 15.0018.00 U16,U 18,U21 ja täiskasvanud, siis tagatakse vähemalt 60-minutiline paus 14.00-15.00 ühe
võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning
ventileerimise jaoks.
Siseruume tuleb puhastada igapäevaselt enne ja pärast ürituse toimumist. Võistluse lõpetamiseks
loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
7. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse võistlejate seas hajutamise nõuet.
8. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist.
9. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine
keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või
isikud ära saata.
10. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, tuleb järgida
hajutatuse nõuet.
11. Võimaluse korral kasutada isiklikke vahendeid. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite
puhastuse tagab Eesti meistrivõistluste korraldaja Eesti Karate Föderatsioon, siseruumides (kui neid
piiratult kasutatakse) rajatise haldaja Tallinna Spordihall.
12. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks
pärast võistlust territooriumile.

13. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja
krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
14. Eesti meistrivõistlustel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest
teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite
kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h
välisustel, piirdeaedadel.
15. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise,
respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.
16. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte
desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja
pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised. Võistluste korraldamisel tuleb lähtuda ka avalike
ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist Avaliku ürituse korraldamise juhendi leiate siit:
https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-jakultuurivaldkond
9.01.2020 Eesti meistrivõistlsute korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse
korraldaja Eesti Karate Föderatsioon.
Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed :
• Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse 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 pestakse käed.
Eesti Karate Födeartsioont võib kehtestada eelnimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab
viiruse leviku tõkestamisele kaasa.
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