
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MARTIN KUTMANI MÄLESTUSVÕISTLUSED 2022 
 

Tartu Ülikooli spordihoone, 10.02.2022 
 

JUHEND 
 

Eesmärk 
 
Kergejõustiku populariseerimine Eestis. Võistlemisvõimaluste loomine Eesti kergejõustiku 
koondise liikmetele ja kandidaatidele. Hoida elus legendaarse kergejõustiklase ja treeneri 
Martin Kutmani mälestust. 
 
Aeg ja koht 
 
Võistlus toimub 10. veebruaril algusega kell 17:00 Tartu Ülikooli spordihoones (Ujula 4).  
 
Vanuseklassid 
 
Mehed ja naised 
 
Alad 
 
Naised - 60m, 60m tõkkejooks, 400m jooks, kolmikhüpe, teivashüpe, kõrgushüpe  
Mehed - 60m, 60m tõkkejooks, 400m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe 
 
 
Registreerimine 
 
Võistlejate registreerimine lõppeb 06.02.2022, hilisemaid soove ei rahuldata ja võistlejat 
starti ei lubata! Registreerimine liisroose@hotmail.com 
 
Autasustamine 
 

Ala kolme parimat autasustatakse medali ja meenega 
 

NB! SÕLTUVALT OSALEJATE ARVUST VÕIB AJAKAVAS TULLA MUUDATUSI! 
 
 

 
 



 

OLULISEMAD PUNKTID SEOSES SPORDIVÕISTLUSE KORRALDAMISEGA  
COVID-19 AJAL ALATES 15.NOVEMBER.2021 

 

• Senised piirmäärad tegevustes: lubatud on sisetingimustes kuni 1000 osalejat. 
Kehtestatud piirmäära hulka ei arvestata üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne, 
vaid publikut või osalejaid. Saavutusspordi võistluse (rahvusvahelised võistlused, 
sportmängude meistriliigad, esiliigad, Eesti meistrivõistlused ja karikavõistlused) 
puhul ei loeta piirarvu määra hulka sportlasi, treenereid ja korraldajaid, sest nad 
täidavad tegevuse raames oma tööülesandeid. Piirarvu määr kehtestatakse ainult 
pealtvaatajatele. Liikumisharrastuse ürituste puhul ei loeta piirarvu määra hulka 
korraldajaid 

• Sportimine, treenimine, spordivõistlused on seega lubatud ilma tõendita koolis 
käivatele lastele samamoodi nagu varem – kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 
2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased ei pea tõendit treenimisel ega 
võistlemisel näitama 

• Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja 
desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt 

• Maski kandmine on kohustuslik kõigis siseruumides. Seega laieneb kohustus kanda 
maski ka avalikus siseruumis huvitegevusele ja huviharidusele, sportimisele, 
spordivõistlusele ja - üritustele ajal, mil ei toimu vahetut aktiivset sportimistegevust. 
Tegevusele eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a duši 
all käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest ja ära võtta 
vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast 
duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist lahkumiseni. Maskikandmise kohustuse 
tagamise eest vastutab tegevuse eest vastutav isik. 

 
 
https://www.ekjl.ee/uudised/covid-19-kaitumisjuhend-sporditegevuse-korraldamiseks-
alates-15-novembrist 
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