
Nõuded sportimisele ja treenimisele 

Tulenevalt korralduse nr 305 punkti 10 alapunkti 1 ja punktide 13-17 alusel kohalduvad 

sportimisele ja treenimisele, sh uisutamisele, suusatamisele, lumelaua sõidule jt talisportidele 

siin toodud nõuded. NB! Samad nõuded kehtivad huvihariduses ja -tegevuses või noorsootöös, 

täiendõppes ja täiendkoolituses osalemiseks.  

Sportimistegevus, mis on korraldatud teise isiku poolt majandustegevuse raames 

Korraldatud tegevus, mille eest võetakse tasu, mis toimub kindlal maa-alal või kellegi 

juhendamisel või kontrolli all. Selliste sportimistegevuste alla lähevad näiteks:  

• Piiratud alal tasuline uisuväljak (Harjumäe) 

• Staadionil suusa- või jooksutreening (mitte iseseisev treenimine) 

• Kuutsemäe või Tuhamägede suusakeskuste nõlvadel tõstuki kasutamine 

 

COVID tõendit ei pea esitama:  

• Alla 12 aasta ja 3 kuu vanused  

• 12 ja 3 kuu vanune kuni 18-aastane (kaasa arvatud) ja kes saab 2021/2022. õppeaasta 

kestel 19-aastaseks, kes  

• õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses,  

• tal puuduvad haiguse tunnused ja  

• ta võtab osa üksnes punkti 10 alapunktis 1 loetletud tegevustest (sportimine, 

treenimine, huviharidus, huvitegevus, noorsootöö, täiendõpe, täiendkoolitus) 

või spordivõistlusest 

Tõendi vabastus kehtib kooliõpilastele, sest nad osalevad suures ulatuses koolides 

läbiviidavas sõeltestimises (skriining). Tegemist on usaldusmeetmega, st testi tulemuse 

kohta ei saada tõendit. Samuti ei ole kirjeldatud regulatsioon ajaliselt seotud 

õppeveeranditega ehk kehtiv ka vaheaegadel, kui sõeltestimist ei toimu.  

COVID tõendi peavad esitama 

• 19-aastased ja nooremad isikud, kes ei õpi üldhariduskoolis või 

kutseõppeasutuses 

• Kõik üle 19-aastased  

SARS-CoV-2 testi negatiivse tulemuse alusel saab osaleda vaid 17-aastane või noorem isik 

kes ei õpi üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses 

 

Sportimine selleks ettenähtud alal ilma vahetu tegevuse korraldamiseta 

 

COVID nõue puudub. Selliste tegevuste alla kuuluvad näiteks: 

• Suusatamine Nõmme suusaradadel 

• Uisutamine väljakul, millele ligipääs pole piiratud 

• Suusakeskuse nõlvade kasutamine 

Kui selline tegevus toimub siseruumis, võivad rakenduda avaliku siseruumi nõuded (maski 

kandmise kohustus, hajutatuse ja desinfitseerimise nõue, kellaajaline piirang).  

Spordivarustuse laenutused  

Tegemist on tavapäraste avalike siseruumidega, mis on määramata isikute  ringile 

kasutamiseks, seega kohalduvad üldised avaliku siseruumi nõuded (maski kandmise kohustus, 

hajutatuse ja desinfitseerimise nõue, kellaajaline piirang). 


