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Tallinnas, 6.01.2021 
 
 

EESTI POKSILIIDU ELEKTROONSE JUHATUSE KOOSOLEKU OTSUSE NR OTS_16/12/2020-1 
TÄIENDATUD VERSIOON TULENEVALT VV 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 

29. detsember 2020 korraldusega nr 463). 
 
 
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 29. 
detsember 2020 korraldusega nr 463) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud 
liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise 
piirangud“ on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud järgmiselt: 
 
Alates 28. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal: 
1) ei ole siseruumides sportimine ja treenimine lubatud. 
2) välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on 
lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab 
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. 
 
Alates 14. detsembrist 2020 kuni 10. jaanuarini 2021 ülejäänud Eestis: 
3) sisetingimustes on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, 
sealhulgas koos juhendajaga; 
4) välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on 
lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab 
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. 
5) sisetingimustes võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt 
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui 
nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Välitingimustes toimub inimeste 
hajutamine; 
6) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või 
juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või 
muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik; 
7) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;  
8) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete 
täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. 
 
Alapunktid 1, 2, 3, ja 4 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale 
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele 
ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega 
ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele. 
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OTSUS 
 
Ülaltoodut arvesse võttes, langetas Eesti Poksiliidu juhatus otsuse, et alapunktid 1, 2, 
3 ja 4 ei kohaldata Eesti Poksiliidu täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele, kellel 
on 2020.aasta Eesti meistri tiitel. 
 
 
Lugupidamisega, 
 
 
Jelena Kalbina 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Peasekretär 
Tel. +372 5309 3722  
Eesti Poksiliit 
E-post estboxing@gmail.com  
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