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1. ÜLDOSA 

1.1. Käesolev juhend reguleerib Eesti PAF meeste saalihokiliiga, PAF naiste meistriliiga ja PAF 
meeste teise liiga läbiviimist sätestades Covid-19 leviku takistamiseks käitumisjuhised ning 
reeglid võistluste katkestamise või kohtumise ärajäämise osas. 

1.2. Käesolev juhend kehtib alates juhatuse poolt juhendi kinnitamisest kuni järgmise juhendi 
vastuvõtmiseni või juhendi kehtetuks tunnistamiseni. 

1.3. Käesoleva juhendi tähenduses on võistluste korraldaja PAF meeste saalihokiliiga puhul Liit või 
mängu korraldav meeskond, PAF naiste meistriliiga puhul mängu korraldav kodunaiskond 
(v.a neutraalse pinna mängud, mille korraldajaks on Liit) ning PAF meeste teise liiga puhul 
etappi või mängu korraldav meeskond.  

1.4. Üldküsimustes lähtub Liit EOK, Kultuuriministeeriumi ja kohalike saalide hallide valdajate  
normidest ning soovitustest. 

1.5. Käesolev juhend kehtib ka muudel ettenägematute asjaolude tõttu mängudes tekkivate 
katkestuste puhul.  

1.6. Soovime kõigil viiruse leviku tõkestamiseks kasutada hoia.me rakendust.  

1.7. Haigena üritustel osalemine ei ole lubatud. 

 

2. KOHUSTUSED JA SOOVITUSED VÕISTLUSTE KORRALDAJALE 

2.1. Võistluste korraldaja on kohustatud tagama võistlustel osalejatele (sh mängijatele, 
kohtunikele, lauakohtunikele, pealtvaatajatele) desifitseerimisvahendite kasutamise 
võimaluse.  

2.2. Võistluste korraldaja on kohustatud tagama maksimaalselt 50-protsendilise täituvuse 
siseruumides ning hajutatuse põhimõtte järgimise. Pealtvaatajate istekohad peavad olema 
märgistatud järgides 2+2 reeglit. 

2.3. Mängijatele tuleb tagada eraldi ruumid ning sektor selliselt, et mängijad ei puutuks kokku 
pealtvaatajatega. Seejuures tuleb mängijatele, kes jõuavad saali enne enda mängu 
toimumist, tagada sektor (võib olla tribüünil eraldatud ala), milles mängijad ei puutu 
pealtvaajatatega kokku. Kui nimetatud ala on märgistamata, on võistkondadel kohustus 
küsida korraldajalt (Liidu korraldatavatel mängudel lauakohtunikelt), kus nimetatud ala 
asub1.  

2.4. Võistlustel tuleb kasutada maske (v.a mängijad, ametiisikud, kohtunikud, mikrofoni kasutav 

                                                           
1
 Kristiines asub ala väljaku otstes ning pealtvaatajatel on keelatud sinna minna.  



  

lauakohtunik ning isikud, kellel ei ole tervise tõttu võimalik maski kasutada).  

2.5. Korraldaja peab tagama lauakohtunikele (sh mikrofoni kasutavale lauakohtunikule) ja muule 
teenindavale personalile maskide olemasolu (sh kooskõlas käesoleva juhendi punktiga 3.2 
võiskondade esindajale – iga võistkonna kohta ühe maski olemasolu). 

2.6. Võimalusel tagab korraldaja võistlusel maskide müügi pealtvaatajatele (maski hind võib 
sisalduda pileti hinnas).  

2.7. Liidul on õigus kohustada võistluste korraldajaid müüma võistlustel Liidu logoga maske. Liidu 
logoga maski hind lepitakse kokku enne võistluse toimumist ning korraldaja meeskond peab 
Liidule iga müüdud maski eest tasuma kokkulepitud hinna ning tagastama müümata maskid. 

2.8. Liidul ja võistluste korraldajal on õigus kontrollida isikukaitsevahendite kasutamist võistlustel 
ning vajadusel paluda isikul, kes isikukaitsevahendeid sihipäraselt ei kasuta, lahkuda ürituselt. 

2.9. Publikumängud on keelatud ning pealtvaatajaid mängijate sektorisse (sh väljakule) ei lubata. 

2.10. Võistlustel (sh pealtvaatajatel) on keelatud kasutada pasunaid ning muid häälekaid 
puhkpille vms vahendeid. 

2.11. Soovituslik on tagada järjekordade ja kontaktide vältimiseks võistlusteeelne elektrooniline 
piletimüük. 

2.12. Liidul on õigus nõude võistluse korraldajalt käesolevas juhendis sätestatud nõuete 
rikkumise eest leppetrahvi summas 100-200 eurot olenevalt rikkumise raskusest. 

 

3. MÄNGUD  

3.1. Võistlustel kätlemist ei toimu (sh kohtunike ning vastasvõistkonnaga). 

3.2. Lauakohtunike laua juures (sh nimekirja kinnitamisel) on kohustatud nii lauakohtunikud kui 
ka võistkonna esindajad kasutama maske. 

 

4. COVID-19 TÕTTU TEKKINUD KATKESTUSED MÄNGUDES 

4.1. Kui mõne klubi liige, kohtunik või muu võistlustega seotud isik on nakatunud Covid-19 
viirusesse (positiivne test), informeerib isik koheselt Liitu (info@saalihoki.ee ja/või 5026962). 

4.2. Võistluskomisjonil on õigus kogu hooaja jooksul teha muudatusi käesolevas juhendis ja/või 
ajakavas võttes arvesse Eesti Vabariigi Valitsuse, Terviseameti vms pädeva organi poolt 
kehtestatud piiranguid ja soovitusi. Samuti on Võistluskomisjonil õigus muuta Superfinaal 
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ühe võiduni või kuni kolme võiduni mängitavaks finaalseeriaks. 

4.3. Kui võistkonnas on vähemalt üks mängija, kes on nakatunud Covid-19 viirusesse (positiivne 
test), lähtutakse Terviseameti suunistest.   

4.4. Kui mängude katkemise ajaks ei ole mängitud kõik põhiturniiri mängud ja mängude 
jätkamine ei ole võimalik, siis Eesti meistrit välja ei kuulutata, v.a olukorras, kui mängitud on 
kõik põhiturniiri esimese ringi mängud, põhiturniiri teise ringi mängudega ei ole alustatud 
ning esimese ja teise koha punktide vahe on vähemalt 5 punkti.  

4.5. Kui mängude katkemise ajaks ei ole mängitud põhiturniiri mängud, kuid mängude jätkamine 
on hiljemalt 2021 märtsis võimalik, koostab võistluskomisjon mängude jätkamiseks uue 
juhendi. Võistluskomisjon võib (kuid ei ole kohustatud) uue juhendi koostamisel arvesse 
võtta põhiturniiri tulemusi mängitud mängude alusel (sh kui mängitud on üksnes üks ring) 
ning lähtuvalt paremusjärjestusest moodustada kas veerandfinaalide või poolfinaalide 
vastased (sh väikse karika poolfinaalide).  

4.6. Kui mängude katkemise ajaks on mängitud kõik põhiturniiri mängud (kaks ringi) ja mängude 
jätkamine ei ole võimalik, siis Eesti meistrit välja ei kuulutata, v.a olukorras, kui esimese ja 
teise koha punktide vahe on vähemalt 5 punkti. 

4.7. Kui mängud katkevad play-off mängude ajal ning mängude jätkamine ei ole võimalik, siis 
Eesti meistrit välja ei kuulutata. 

4.8. Kui mängud katkevad play-off mängude ajal, kuid mängude jätkamine on hiljemalt 2021 
märtsis võimalik, koostab võistluskomisjon mängude jätkamiseks uue juhendi. 
Võistluskomisjon võib (kuid ei ole kohustatud) uue juhendi koostamisel arvesse võtta 
mängitud play-off’ide tulemusi. 

4.9. Kõigi käesolevas juhendis sätestamata juhtumite osas otsustab võistluskomisjon otsusega 
võistluste jätkamise üle.  

4.10. Kui Eesti meister kuulutatakse välja, antakse välja ka teise ja kolmanda koha auhinnad 
ning väike karikas. Liit võib meistri välja kuulutada ka ühe mängu tulemuse alusel (mäng võib 
toimuda ka mais 2021), milles omavahel kohtuvad põhiturniiri esimene ja teine koht. Eelis 
saali määramisel on põhiturniiril kõrgema koha saavutanud võistkonnal, kuid lõpliku otsuse 
teeb Liit. 

 

 


