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Osaleja meelespea
Üritusel osalemiseks on vajalik esitada üks alljärgnevatest tõenditest:
 COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitav tõend *
 vaktsineerimiskuuri läbimise sertifikaat *
* Eelpool nimetatud tõendid/sertifikaadid peavad olema esitatud, kas digitaalselt või
paberkandjal (QR-koodiga) ning koos isikut tõendava dokumendiga.
 Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist või COVID-19 haiguse läbipõdemist ei pea
tõendama alla 18-aastased isikud. NB! Palume kõigil olla valmis isikut tõendava
dokumendi esitamiseks!
 Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud 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 oma vanematega. Koolihoones sees on võistlejate ja pealtvaatajate alad
eraldatud. Sisenemisel antakse käepael, mis kehtib kogu võistluspäeva.
 Palume võtta võistlusele kaasa mask. Võistlejatel ja treeneritel on lubatud võistlusalas
viibida ilma maskita. Võistlusalast väljaspool on võistlejatel ja treeneritel rangelt soovituslik
kanda maski. Pealtvaatajatel on maski kandmine kohustuslik kogu üritusel viibimise aja.
 Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12- aastastele lastele
 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.
Võistlustest tehakse otseülekanne järgneval internetileheküljel:
Eesti meistrivõistlused batuudihüpetes ja topelt-trampetihüpetes 2021 - YouTube
Ajakava on leitav kodulehelt www.sktraps.ee, Spordiklubi Traps Facebooki lehel ja Eesti
MV Facebooki lehel
Hoone avatakse võistluspäeval kell 8.45
Välisjalanõudega on võimlas viibimine keelatud!

Meeleolukat ja edukat võistlust!
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