
 

 

 

Golfvõistluste korraldamise juhend alates 18. maist COVID-19 perioodil 

  

Üldist 

 

Golfivõistluse korraldamisel tuleb lähtuda käesolevast juhendist ning Kultuuriministeeriumi väljatöötatud 

juhendist spordivõistluste korraldamiseks vabas õhus. Nõuetest kinnipidamise peab tagama võistluste 

korraldaja. Võistlused tuleb korraldada ilma pealtvaatajateta. 

 

Võistluse korraldaja peab määrama isiku, kes vastutab käesoleva juhendi ning Kultuuriministeeriumi 

väljatöötatud juhendi täitmise eest ning avalikustama selle isiku nime ja kontaktandmed võistlusjuhendis. 

  

Võistluste eel ja järel 

  

Võistlustele registreerimine, k.a võistlustasude maksmine, tuleb lahendada elektrooniliselt. Võistlusel on 

soovitatav kasutada elektroonilisi lahendusi skooringuks. Ühisstartide puhul võistluse eel ja järel on 

keelatud gruppidesse kogunemised, sh ühispiltide tegemiseks, autasustamiseks jms. Vältida tuleb 

inimeste kogunemist enne võistlust siseruumidesse saamaks kätte võistlusega seotud materjale (sh range 

pallide žetoonid/voucherid). Võistluse eel, ajal ja järel tuleb kogu aeg tagada 2+2 reegli täitmine.  

 

Eraldi startidega võistluse puhul, pärast viimase flaidi starti ja ühisstartide puhul pärast viimaste mängijate 

lõpetamist, peab järgnema vähemalt poole tunni pikkune paus, enne kui võistlusega mitteseotud isikud 

võivad mängu alustada. Korraldaja peab selle aja jooksul korraldama radadel asuva inventari (rehavarred, 

lipuvardad jms) desinfitseerimise. 

 

Võistluste aeg ja ala 

 

Juhul kui golfikeskus soovib võistluse toimumise ajal osutada võistlusega mitteseotud isikutele muid 

teenuseid (nt korraldada green cardi kursuseid, treeninguid, pakkuda restoranis toitlustust, hoida pro 

shop avatuna, lubada kolmandad isikud väljakule mängima pärast võistlusflaite vms), peab võistluse 

korraldaja tagama erinevate gruppide omavahelise mitte kokkupuutumise. 

 

Võistlustel osalejad 

  

Võistlusel võib osaleda maksimaalselt 100 inimest koos korraldajatega. Korraldajate hulka kuuluvad 

kohtunikud, fotograafid, võistluskomitee liikmed, caddied ja teised isikud, kes viibivad 



 

 

võistlusterritooriumil võistluse ajal ja on otseselt seotud võistluse korraldamisega. Võistlustel osaleja peab 

kinnitama, et tal ei esine haigusnähtusi. Võistlejatel tuleb tagada vähemalt iga kolme raja järel käte 

desinfitseerimise võimalus ning soovitatav on mängijatelt nõuda ka isikliku desinfitseerimisvahendi kaasas 

olekut. 

  

Varustus 

  

Võistlustel renditavate varustuse (sh range pallid, kärud, autod, golfivarustus jms) desinfitseerimise peab 

tagama võistluste korraldaja. 

  

Riietusruumid 

  

Riietusruumides tuleb tagada reeglitest kinni pidamine vastavalt Kultuuriministeeriumi juhendile. 

Tavasaunade kasutamine on lubatud, kui sauna temperatuur on vähemalt 70 kraadi ja tagatakse 2+2 

reeglist kinni pidamine ning järgitakse kõrgendatud ruumi puhastamise reegleid. Erinevad muud liiki 

saunad ei ole lubatud (aurusaunad, aroomisaunad jne). Ühisstartide puhul on keelatud riietusruumide ja 

saunade kasutamine. 

  

Toitlustus 

  

Võistlejate toitlustus korraldatakse vajadusel vabas õhus järgides Terviseameti soovitusi. Toitlustuse 

puhul tuleb järgida toitlustuskohtadele kehtestatud reegleid ning avalike ürituse korraldamise piiranguid 

siseruumides.  

 

 

Kinnitatud EGL juhatuse poolt 17. mail 2020. 

 


