
 

 

 

 

 

 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED TOPELT-TRAMPETIHÜPETES 

TRAPSI II TURNIIR BATUUDIHÜPETES 

31.10-01.11.2020 Põlva, Lina tn. 21 võimla 

Osaleja meelespea 

Üritusele ei ole lubatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud  

COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga. Üritust külastama 

või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega 

(palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist 

riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed). 

• Palume kooli ees ja sisenedes hoida distantsi, koos siseneda võib vaid võistleja üksi, 

treeneriga või ühe oma vanemaga. Ühest klubist on lubatud võistlustele kuni kaks 

treenerit. Koolihoones sees on võistlejate ja pealtvaatajate alad eraldatud. Sisenemisel 

antakse käepael, mis kehtib kogu võistluspäeva. 

• Palume võtta võistlusele kaasa mask, sisenemisel võimalik ka osta. Võistlejatel ja 

treeneritel on lubatud võistlusalas viibida ilma maskita. Võistlusalast väljaspool on 

võistlejatel ja treeneritel kohustus kanda maski. Pealtvaatajatel on maski kandmine 

kohustuslik kogu üritusel viibimise aja ja ilma maskita pealtvaatajaid saali ei lubata.  

• Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12- aastastele lastele (alates 2008 sünniaasta) 

• Saali sisenemisel palume pesta või desinfitseerida käsi. 

• Palume võistlejatel teha kõik toimetused (soengud, meigid jms.) ENNE spordihoonesse 

saabumist! 

• Palume mitte viibida riietusruumis kauem, kui on vajalik riietumiseks.  

• Riietusruumid ei ole lukustatavad, väärtesemed palume kaasa võtta. 

• Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud 

riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale. 

• Võistlejatele on saalis eraldatud ala võistluste jälgimiseks. Saalis on kohustus kanda 

maski ja järgida reegleid nakkusohu vähendamiseks. 

• Pealtvaatajatel on lubatud olla ainult selleks mõeldud alal. Võistlus-ja soojendusalas 

liikumine ei ole pealtvaatajatel lubatud.  

 

 

https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=2260


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Võistlustest tehakse otseülekanne, mille link lisatakse enne võistluste algust kodulehele 

www.sktraps.ee ning Spordiklubi Traps Facebooki lehele. 
* Kõigi tervise huvides palume võimalusel pealtvaatajatel võistlust jälgida turvaliselt oma 

kodus.                            

• Hoone avatakse kõikidel võistluspäevadel kell 8.45 

• Ajakava on leitav kodulehelt www.sktraps.ee, www.eevl.ee ja Spordiklubi Traps 

Facebooki lehel.  

• Välisjalanõudega on võimlas viibimine keelatud!  

 

Meeleolukat ja edukat võistlust! 

EESTI VÕIMLEMISLIIT 
SPORDIKLUBI TRAPS 

http://www.sktraps.ee/
http://www.sktraps.ee/
http://www.eevl.ee/

