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EESTI SPORDIREGISTRI ÜLDJUHEND: Spordiehitiste alamandmekogu
I EESTI SPORDIREGISTER
Vabariigi Valitsus asutas 1. juunist 2011. a riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister", mille eesmärk
on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning
spordihuvilistele ja -harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregistri koosseisu kuulub neli alamandmekogu:
spordiorganisatsioonid, spordikoolid, spordiehitised ja treenerid. Andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja
volitatud töötleja Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus. Andmete kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri
põhimäärusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (edaspidi ESR põhimäärus).
Spordiehitiste alamandmekogu eesmärk ja ülesanne
Spordiehitiste alamandmekogu eesmärk on pidada arvestust spordiobjektide andmete üle.
Spordiehitiste alamandmekogu töökorraldust reguleerib ESR põhimäärus, eelkõige paragrahvid 9, 14, 20 ja 22. Spordiregistrile kui
riigi andmekogule on andmete esitamine kohustuslik. Spordiregistril on õigus pöörduda spordiobjektide, sealhulgas riiklikusse
ehitisregistrisse kandmata või riiklikus ehitisregistris spordiotstarbelist kasutamise otstarvet mitteomavate ehitiste omanike poole ja
algatada nende andmete esitamine andmekogule.
Spordiobjekti elutsükkel spordiregistris, spordiobjekti omaniku ja andmehalduri kohustused
Mida loetakse spordiobjektiks? – vt põhimõisted ja spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus.
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II SPORDIOBJEKTI KANDMINE SPORDIEHITISTE ALAMANDMEKOGUSSE
1. Spordiobjekti registreerimistaotluse esitamine ja andmehalduri määramine
Spordiobjekti omanikul on kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks
30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, kui temale kuuluv
spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud. Spordiobjekti andmekogusse kandmiseks esitab spordiobjekti omanik (seadusjärgne
esindaja või tema volitatud esindaja) volitatud töötlejale registreerimistaotluse, mille alusel otsustab spordiregistri volitatud
töötleja spordiobjekti kandmise andmekogusse. Registreerimistaotlust on omanikul võimalik esitada veebivormi kaudu (ID-kaardi,
mobiil-ID või panga kaudu sisse logides), vastava digitaalallkirjastatud vormi saatmisel e-postiga või või paberkandjal tähitud
postiga. Registreerimistaotlusel volitab omanik andmete esitajaks andmehalduri, kellel on isikutuvastamise võimalus ID-kaardi,
mobiil-ID või pangalingi kaudu (Swedbank, SEB) ja kes esitab andmed elektrooniliselt ID-kaardi, mobiil-ID või panga kaudu
spordiregistri administreerimiskeskkonda sisenedes.
NB! Kui registreerimistaotluse esitab isik, kes ei oma objekti omaniku seadusjärgset esindusõigust (näiteks juriidilise isiku
tegevjuht, kes ei ole juhatuse liige), tuleb taotlusel ära märkida esindusõiguse alus (näiteks volitus) ning lisada esindusõiguse
alusdokument manusena (näiteks volikiri). Nõuetekohase esindusõiguse alusdokumendina aktsepteeritakse vaid allkirjastatud
dokumendifaili (näiteks digitaalselt allkirjastatud (ddoc) volikiri või allkirjastatud originaaldokumendi koopia Adobe Reader (pdf)
failina).
NB! Kui spordiobjektil on mitu omanikku (kaas- või ühisomand1), siis esitab registreerimistaotluse üks omanikest, teavitades
sellest kaasomanikke, kelle nõusolekut taotluse esitamiseks eeldatakse. Kui spordiobjekt on ehitatud hoonestusõiguse alusel või oli
selle seadmisel olemas ja hoonestusõigus laieneb sellele, on vastav ehitis hoonestusõiguse oluliseks osaks ehk spordiobjekti
omanikuks loetakse hoonestaja (v.a juhul, kui hoonestusõiguse seadmise lepingus on sätestatud teisiti ja sellest on spordiregistrit
teavitatud). Juhul, kui spordiobjektil ühtselt mõistetav omanik puudub (näiteks mitut maakonda läbiv liikumisrada – Tartu maratoni
rada), võrdsustatakse spordiobjekti valdaja spordiobjekti omanikuga.
Registreerimistaotluse esitamise tähtaeg spordiobjekti omanikule: 30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või
spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, kui temale kuuluv spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud.
Andmehaldur
Pärast registreerimistaotluse esitamist esitab spordiobjekti vajalikud ajakohased andmed registreerimistaotlusel spordiobjekti
omaniku poolt andmete esitajaks volitatud andmehaldur, kelleks võib olla omanik ise, spordiobjekti valdaja või mõni muu isik.
See tähendab, et omanik võib ankeedi täitmise ja esitamise edasi delegeerida enda poolt vabalt valitud isikule (kellel peab olemas
olema isikutuvastamise võimalus ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu), soovitavalt spordiobjekti valdajale. Andmehalduri
saab määrata maksimaalselt viieks aastaks, andmehaldurit saab spordiobjekti omanik alati muuta. Kui objektile on andmehaldur
määratud, toimub edaspidine suhtlus spordiregistriga ja andmete uuendamine vaid andmehalduri kaudu.
NB! Spordiobjekti andmehalduriks määratud isik saab talle loodud spordiregistri kasutajakonto kaudu ankeedi täitmise omakorda
vajadusel edasi delegeerida ühele isikule ehk andmete sisestajale. Andmehaldur saab ankeedi täitmise delegeerida edasi
maksimaalselt enda andmehalduri volituste kestuse lõpuni. Andmete sisestaja saab ankeeti täita, kuid ei saa ankeeti kinnitada
(esitada). Spordiregistri administreerimiskeskkonda sisenemiseks peab andmete sisestajal olemas olema isikutuvastamise võimalus
ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu. Näide: Kõikidele linnale kuuluvatele spordiobjektidele määratakse andmehalduriks
linnavalitsuses spordi korraldamisega tegelev teenistuja, kes seejärel saab iga objekti osas anda andmete sisestamise õiguse edasi
teisele isikule, näiteks objekti valdaja kontaktisikule. Kui vastav kontaktisik on andmete sisestamise lõpetanud, kinnitab (esitab)
selle objekti e-ankeedi andmehalduriks määratud isik (linnavalitsuses spordi korraldamisega tegelev teenistuja).
2. Spordiobjekti andmete esitamine
Spordiobjektide andmete esitamist andmekogule koordineerib Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus (e-post: esr@spordiinfo.ee, tel:
730 3407). Vajadusel lahendab jooksvaid küsimusi piirkondlik juhtisik, kelle poole võib andmete esitamisel / ankeedi täitmisel
alati pöörduda.
Spordiobjekti andmete esitamise tähtaeg andmehaldurile: iga kalendriaasta 1. märts. Andmete esitamise kohta vaata siit.
3. Spordiobjekti spordiregistrisse kandmise otsus
Andmekogu volitatud töötleja otsustab objekti kandmise ja kannab spordiobjekti andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast
seda, kui korrektsed andmed on nõuetekohaselt esitatud. Spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmed (v.a piiratud juurdepääsuga
andmed) avaldatakse Eesti spordiregistri veebilehel www.spordiregister.ee. Andmete kajastumine spordiehitiste alamandmekogus
on oluline eelkõige spordiobjekti valdajale, kuna aitab kaasa sportimisvõimalusi kirjeldavate andmete jõudmisele sporditeenuste
otseste tarbijateni (avalikkus, spordiklubid, spordiürituste korraldajad, kohalikud omavalitsused, Eesti Olümpiakomitee,
spordialaliidud, spordiühendused jne). Spordiobjekti omaniku andmeid (s.o registri- või isikukood, nimi, aadress, telefon, e-posti
aadress, v.a omaniku õiguslik vorm ja omaniku liik) avalikult ei näidata, kui omanik nii soovib.

1

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Ühisomand on kahele või
enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand.

4. Andmete uuendamine
Spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjekti andmeid tuleb reeglina uuendada üks kord kalendriaastas – 1. märtsiks,
muidu ei ole andmed usaldusväärsed ega kvaliteetsed. Erandina tuleb spordiobjekti andmeid uuendada 30 päeva jooksul, seda
juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: spordiobjekti nimi, ehitisregistrikood(id), tüüp, omandiliik, katastritunnus(ed),
kasutuses oleku staatus, viimane renoveerimisaasta, sportimisvõimaluste tutvustus, sporditeenuste kirjeldus, omaniku, valdaja või
asukoha kontaktandmed, spordiobjekti omanik või andmehaldur. Andmete uuendamise eest vastutab spordiobjekti omanik või
andmehaldur, kellel säilib aastaringselt juurdepääs andmekogule ning võimalus spordiobjekti andmeid vastavalt vajadusele
uuendada.

III ANDMETE ESITAMINE
Andmed esitatakse internetipõhiselt ankeetküsitluse meetodil. Ankeet asub spordiregistri administreerimissüsteemis, kuhu on
võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu ja millele vormistab juurdepääsu spordiregistri volitatud töötleja.
Ankeedi eesmärk on kirjeldada spordiobjekti ning selle koosseisu kuuluvaid sportimispaiku.
Soovitav on ankeet täita omaniku ja valdaja koostöös, kuna teatud baasandmeid (näiteks ehitisregistrikood, spordisaali mõõtmed)
võib teada eelkõige omanik, teisi (näiteks sportimispaiga liik, märgitud piiridega spordiväljakute mõõtmed, spordialad, millega
tegelemiseks on olemas tingimused) jälle valdaja. Küsimuste ja probleemide korral palume võtta ühendust piirkondliku juhtisikuga
või Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega.
Andmekoosseis (ESR põhimäärus Lisa 1)
Ankeet on jagatud kaheks osaks:
I Andmed spordiobjekti kohta
Küsitakse spordiobjekti üldandmed (spordiobjekti nimi, ehitisregistrikood(id), tüüp, omandiliik, katastritunnus(ed), kasutuses oleku
staatus, esmane kasutuselevõtt, viimane renoveerimisaasta, sportimisvõimaluste tutvustus, sporditeenuste kirjeldus), omaniku ja
valdaja üld- ja kontaktandmed, spordialase teeninduse (näiteks riietusruumide arv ja mahutavus, parkimiskohtade arv jne) ja
spordiobjekti andmehalduri andmed.
II Andmed sportimispaiga kohta
Küsitakse iga sportimispaiga kohta üldandmed, tehnilised andmed (näiteks mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus), infrastruktuur
(tablood, pealtvaatajate kohtade arv) jne) ning sportimispaigas harrastatavad spordialad ja distsipliinid. Iga sportimispaik, v.a
paljude spordialade teenindamiseks mõeldud spordi abihooned, seotakse konkreetse spordiala või distsipliiniga. Osade spordialade
ja distsipliinide sisestamisel küsitakse erinevaid parameetreid (näiteks teatud mõõtmetega väljakute arv, varustuse olemasolu jne).
Kasutatavad mõisted ja selgitused
PÕHIMÕISTED
Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja
rajatisteks. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole
hoone.
Spordiobjekt on püsivalt hooldatud hoone, hoone osa, rajatis, rajatise osa, hoonete kooslus, rajatiste kooslus, hoone(t)e ja
rajatis(t)e kooslus või maa-ala, milles või millel asub vähemalt üks sportimispaik, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks või kus
toimub regulaarne (vähemalt üks kord nädalas poolaasta või hooaja jooksul) ja avalikkusele kättesaadav organiseeritud
sporditegevus või sportimisega seotud õppetöö ja mille otstarve vastab “Spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele”.
Spordiobjekt on näiteks: spordihoone, ujula, jäähall, koolimajas asuv võimla, kaubanduskeskuses asuv spordiklubi, staadion,
golfiväljak, mitut tenniseväljakut sisaldav tenniseplats, liikumisrada, laialdaselt sportimiseks kasutatav kergliiklustee,
staadionihoone vms. Sportimispaik on näiteks spordisaal, sissebassein, jääväljak, aga ka mitut tenniseväljakut sisaldav tenniseplats,
liikumisrada, laialdaselt sportimiseks kasutatav kergliiklustee, staadionihoone vms. Mõnikord ongi spordiobjekt sportimispaik
(tenniseplats, püsiliikumisrada jne).
Spordikompleks on mitme funktsionaalselt ühtse terviku moodustava spordiobjekti kooslus.
“SPORDIOBJEKTIDE JA SPORTIMISPAIKADE LIIGITUS” selgitustega
EESTI SPORDIREGISTRISSE ESITATAVATE ANDMETE LOETELU (III. Spordiehitiste alamandmekogu)

IV E-ANKEEDI TÄITMINE – PÕHIMÕTTED
Spordiobjektid

1.

Spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu eesmärk on kajastada hooneid, ruume, rajatisi ja muid spordiobjekte, kus
toimub sporditegevus. Spordi abihoonete ja -rajatiste kajastamine ei ole peaeesmärk, v.a spetsiaalselt spordialaseks
teeninduseks ehitatud staadioni-, tribüüni- jms olmehooned, kus asuvad riietus- ja pesemisruumid, samuti muud
abihooned ja rajatised, mis on võistluste läbiviimisel olulised (näiteks suusahüppemäe kohtunike torn).

2.

Spordiobjektiks olek määratletakse läbi nelja peamise kriteeriumi:
1) objekti tüüp – hoone, hoone osa, hoonete kooslus, rajatis, rajatise osa, rajatiste kooslus, hoonete(te) ja rajatis(t)e
kooslus, maa-ala;
2) objekti püsiv hooldamine – on aastaringselt või hooajaliselt püsivalt hooldatud kui spordiobjekt;
3) objektil asuva sportimispaiga otstarve – otstarve peab vastama “Spordiobjektide ja sportimispaikade liigituses”
esitatud sportimispaikade loetelule. Igal spordiobjektil on üks või mitu sportimispaika;
4) objektil asuva sportimispaiga kättesaadavus avalikkusele – objekt on mõeldud avalikuks kasutamiseks,
avalikkusele suunatud regulaarseks organiseeritud sporditegevuseks (toimuvad avalikkusele kätesaadavad treeningud,
võistlused või muu sporditegevus) või spordialaseks õppetööks – täidetud on vähemalt üks tingimus kolmest.

3.

Objekti ei kanta andmekogusse spordiobjektina juhul, kui:
1) see on ajutine (näiteks võistluse läbiviimiseks kohandatud territoorium või ruum), v.a hooajalised spordiobjektid
(suusarajad, jäähoki- või uisuplatsid), mida loetakse samuti statsionaarseteks;
2) see ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks (näiteks eramaal asuv tenniseväljak) või kui sellel regulaarselt toimuv
organiseeritud sportitegevus ei ole avalikkusele kättesaadav (näiteks asutuse saal, kus toimuvad selle asutuse
töötajatele mõeldud aeroobika treeningud vms).

4.

Spordiobjektide mõistlik piiritlemine registreerimistaotluse esitamisel ja selle tüübi (hoone, hoone osa, hoonete kooslus,
rajatis, rajatise osa, rajatiste kooslus jne) määramine on spordiobjekti registrisse kandmise üks võtmeküsimusi, eriti
spordikomplekside, rajatiste ja hoone osade puhul. Spordiobjekti piiritlemise põhimõtted on:
1) üldreeglina kantakse “hooned” ehk majad ja “rajatised” ehk vabas õhus asuvad ehitised spordiregistrisse eraldi
objektidena, v.a erijuhud (spordiobjekt kui hoone(t)e ja rajatis(t)e kooslus), mis tuleb kooskõlastada eraldi
spordiregistriga;
2) iga ehitisregistrisse kantud (st ehitisregistrikoodi omav) hoone või rajatis kanda registrisse erineva spordiobjektina,
v.a juhul kui erinevate ehitisregistrikoodidega hoonete või rajatiste käsitlemine erinevate objektidena ei ole
spordiobjekti kasutaja jaoks loogiline (näiteks rollerirada ja selle viraaž) või mõistlik. Rajatised kantakse registrisse
koos ühe spordiobjektina, kui nad asuvad samal aadressil ja moodustavad kasutaja jaoks silmaga nähtava ja
funktsionaalse terviku (näiteks Tamme staadion) või mõistlike osadena mitme spordiobjektina (näiteks Tehvandi
Spordikeskuse staadion, suusarajad jne);
3) ühel spordiobjektil on sama(d) omanik(ud) ning üks valdaja;
4) spordiobjektil asuvatel sportimispaikadel on sama asukoha aadress (liikumisradade puhul sama algus);
5) spordikompleks jaotada mõistlikeks osadeks ehk mitmeks registrisse kantavaks spordiobjektiks eelnimetatud toodud
põhimõtteid järgides – hooned ja rajatised eraldi, ehitisregistrikoodidega ehitised eraldi või nii nagu loogiline ja
mõistlikum kasutaja jaoks, omanike ja valdajate olemasolu ning aadressi järgi. Hiljem seotakse need osad registris
ühtseks tervikuks – spordiregister võimaldab seostada erinevad spordiobjektid spordikompleksina.

5.

Spordiobjektid, mis moodustavad ühtse terviku (näiteks üldhariduskooli võimla, jõusaal, staadion ja spordiväljak; staadion
ja tribüünihoone) ühendatakse spordiregistri volitatud töötleja poolt kompleksiks. Selleks märgitakse iga nn “kompleksi”
kuuluva objekti juurde sama “kompleksi” nimi (näiteks Värska Gümnaasium) andmeväljal “Kuulumine kompleksi”.

Ehitisregistrikoodid
6. Hooned ja rajatised on ehitisregistrisse alati kantud eraldi. Ehitisele, juhul kui see on kantud riiklikku ehitisregistrisse, on
omistatud üheksakohaline ehitisregistrikood (hoonete puhul algab numbriga “1”, rajatiste puhul algab numbriga “2”), mis
tuleb esitada spordiregistrile.
7. Spordiobjekt, eriti vabas õhus asuv rajatis, ei pruugi olla kantud riiklikku ehitisregistrisse või ei ole seal välja toodud
antud ehitise osi (sportimispaiku).
8. Spordiregistrisse ei kanta kanalisatsiooni-, elektrivõrkude jms rajatiste ning spordialase teeninduse andmekoosseisu
puudutavaid ehitisregistrikoode (parklad, juurdepääsuteed) jne.
Aadressiandmed
9. Spordiobjekti asukoha aadressiandmete sisestamisel tuleb esitada objekti kõik (määratud) paralleelaadressid ehk kohaaadressid (koha-aadress: maakond, KOV, asustusüksus, lähiaadress).
10. Kui hoonele on määratud lähiaadressid mitme liikluspinna järgi, siis tuleb märkida aga kõik lähiaadressid (näiteks Tamme
tn 1 // Kase põik 4).
11. Rajatiste puhul, mis asuvad erinevatel maaüksustel, tuleb ära märkida kõikide maaüksuste koha-aadressid.
12. Erineva algus- ja lõpp-punktiga radade puhul loetakse asukoha aadressiks raja algust. Raja lõpp-punkti aadress märgitakse
sportimispaiga juures asukoha täpsustusena.

PALUN ESITAGE REGISTREERIMISTAOTLUS NING E-ANKEET 30 PÄEVA JOOKSUL!
TÄNAME TEID!

Küsimuste korral võtke palun ühendust Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega.

SPORDIEHITISTE ALAMANDMEKOGU PIIRKONDLIKUD JUHTISIKUD
HARJUMAA (v.a Tallinna linn)
Sirje Tikerpäe, tel 516 5093
sirje.tikerpae@harjusport.ee
Harjumaa Spordiliit
Roosikrantsi tn 12, 10119 Tallinn
HIIUMAA
Anton Kaljula, tel 505 5129
anton@hiiumaasport.ee
Hiiumaa Spordiliit
Leigri väljak 11, 92412 Kärdla
KOHTLA-JÄRVE LINN, SILLAMÄE LINN
Kristiine Agu, tel 337 8506, 515 3791
kristiine.agu@kjlv.ee
Kohtla-Järve LV sotsiaalteenistus
Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
JÕGEVAMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia tn 181a, 51014 Tartu
LÄÄNEMAA
Ülle Lass, tel 472 5067, 517 1746
spordiliit@laanesport.ee
Lääne Maakonna Spordiliit
Lihula mnt 10, 90507 Haapsalu
PÕLVAMAA
Ingrid Muuga, tel 799 4637, 517 5848
polvasport@gmail.com
Põlva Maakonna Spordiliit
Kesk tn 20, 63308 Põlva
RAPLAMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia tn 181a, 51014 Tartu
TARTU LINN
Mari Paal, tel 736 1354, 529 4040
mari.paal@raad.tartu.ee
Tartu LV Kultuuriosakonna sporditeenistus
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
VALGAMAA
Rein Leppik, tel 523 4974
rein.leppik@valgamv.ee
Valgamaa Spordiliit
Kesk tn 12, 68203 Valga
VÕRUMAA
Peep Lill, tel 782 3161, 507 7554
lillpeep2@gmail.com

TALLINNA LINN
Maiga Karlson, tel 640 4696
Maiga.Karlson@tallinnlv.ee
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Juhkentali tn 12, 10132 Tallinn
IDA-VIRUMAA (v.a Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe)
Hiie Keskla, tel 337 7678, 511 2659
hiie@sportiv.ee
Ida-Virumaa Spordiliit
Keskväljak 1, 41594 Jõhvi
NARVA LINN
Olga Bortsova, tel 359 9090
olga.bortsova@narva.ee
Narva LV Kultuuriosakond
Peetri plats 1, IV korrus, 20308 Narva
JÄRVAMAA
Piret Maaring, tel 697 1485, 5333 3067
piret.maaring@jarvasport.ee
Järvamaa Spordiliit
Aiavilja tn 1, 72712 Paide
LÄÄNE-VIRUMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia tn 181a, 51014 Tartu
PÄRNUMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia tn 181a, 51014 Tartu
SAAREMAA
Reele Remmelkoor, tel 730 3407
reele@spordiinfo.ee
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Riia tn 181a, 51014 Tartu
TARTUMAA (v.a Tartu linn)
Kaie Sarapuu, tel 737 0999, 5669 6220
info@tmsl.ee
Tartumaa Spordiliit
Vaksali tn 17a, 50409 Tartu
VILJANDIMAA
Margit Kurvits, tel 435 1576, 502 2521
Margit.kurvits@viljandimaa.ee
Viljandimaa Spordiliit
Vaksali tn 4,71020 Viljandi

SPORDIOBJEKTIDE JA SPORTIMISPAIKADE LIIGITUS
I TASE SPORDIOBJEKT; II TASE SPORTIMISPAIK

NIMETUS*
VÕIMLA, SPORDIHALL, SPORDISAAL

Pallimängude saal, hall või pallimängujoontega võimla

Squashisaal

Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal
Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal

Matisaal

Kergejõustikuhall

Tennisehall

Ekstreemhall
Muu spordisaal

Muu spetsiaalhall

SISEUJULA
Siseujumisbassein
SISETIIR
Siselasketiir

SELGITUS
Spetsiaalselt sportimiseks ehitatud spordisaal või püsivalt
(mitte ajutisena) kohandatud siseruum, mis asub spordi- või
muu otstarbelises hoones.
Sportmänguväljaku joontega ja vajaliku varustusega saal või
ruum, v.a tennisehall ja squashisaal. Mitme sportmängu
harrastamiseks kasutatav (teisaldatavate vaheseintega või ilma)
saal kanda registrisse ühe sportimispaigana.
Spetsiaalsaal või -ruum squashi harrastamiseks. Kõrvuti
asetsevad, sama väljakukattega squashiboksid kantakse
registrisse ühe sportimispaigana (squashisaalina). Hiljem
sportimispaiga sidumisel spordialaga märgitakse squashiväljakute arv.
Sportmänguväljaku joonteta spordisaal või ruum, kus
harrastatakse aeroobikat, rühmatreeninguid, võimlemist,
tantsulise liikumise, võitluskunstidega seotud vms spordialasid.
Siia ei kuulu kontserdi- jms kultuuriürituste saalid.
Alaliselt trenažööridega varustatud saal või ruum (jõu-, tõste-,
sõudeergomeetrite, spinningrataste jms saal).
Saal või ruum, mille põrand on kaetud spetsiaalse pehme
põrandakattega või paljude väiksemate mattidega või on
statsionaarselt varustatud ühe suure maadlusmati- või tatamiga
(näiteks maadlus-, judo- või karatesaal, akrobaatika
harrastamiseks rajatud matisaal vms).
Ovaalse ringrajaga kergejõustikualade harjutamiseks mõeldud
spetsiaalne siseruum, mis on väliskeskkonnast eraldatud katuse
ja seintega. Siia ei kuulu heiteruumid, koridoride jooksurajad
jms üksiku ala harjutamiseks mõeldud ruumid.
Ühe või mitme tenniseväljakuga tennise harrastamiseks
mõeldud spetsiaalne siseruum, mis on väliskeskkonnast
eraldatud katuse ja seintega. Kõrvuti asetsevad vaheseinteta
väljakud kanda registrisse ühe sportimispaigana.
Tenniseväljakute arv hallis märgitakse hiljem sportimispaiga
sidumisel spordialaga.
Spetsiaalse sisustusega ruum ekstreemspordi harrastamiseks.
Kõik muude spordialade harrastamiseks statsionaarselt kohale
asetatud varustusega spordisaalid ja ruumid (poksisaalid,
lauatennisesaalid jne), v.a nn vabaaja veetmise kohad
(piljardisaalid, veeremängusaalid jne).
Muu teatud kindla spordialaga tegelemiseks ehitatud või
püsivalt kohandatud spetsiaalse sisustusega, mujal liigitamata
siseruum või universaalse spordialase kasutusega spetsiaalne
ruum, mis on väliskeskkonnast eraldatud katuse ja seintega ja
mis ei ole registrisse kantud muu sportimispaigana.
Ujumiseks (või muu veespordialaga tegelemiseks) ja ujumise
algõpetuseks mõeldud hoone.
Ujumiseks ja ujumise algõpetuseks mõeldud sisebassein. Siia ei
kuulu veeparkide erikujulised ja lõõgastumiseks mõeldud või
raviotstarbelised basseinid.
Kinnises hoones asuv lasketiir, mida kasutatakse
laskespordiga tegelemiseks.
Kinnises hoones asuv lasketiir, mida kasutatakse laskespordiga
tegelemiseks. Erineva maksimaalse pikkusega laskerajad on
erinevad tiirud (sportimispaigad).

JÄÄHALL

Ühe või mitme jääväljakuga spordiotstarbeline hoone.

Sisejääväljak

Statsionaarne jäähallis asuv jääväljak. Iga jääväljak kantakse
registrisse iseseisva sportimispaigana.

MANEEŽ
Ratsutamishall
MUU HOONES ASUV SPORDIOBJEKT
Kergejõustiku siseharjutuspaik
Veeremängusaal
Siseronimissein

Muu sisesportimispaik

SPORDI ABIHOONE
Veespordibaasi hoone

Muu spordi abihoone

STAADION

Staadion

VÄLISPALLIVÄLJAK

Jalgpalliväljak, v.a staadion

Korvpalliplats

Võrkpalliplats

Rannavõrkpalliplats

Ratsaspordi harrastamiseks mõeldud hoone.
Statsionaarne ruum ratsaspordiga tegelemiseks.
Muud saalid või ruumid, mida kasutatakse muuhulgas ka
organiseeritult spordi harrastamiseks.
Üksiku(te) kergejõustikuala(de) harjutamiseks mõeldud ruum
või spetsiaalhall kergejõustiku harjutamiseks.
Ühe või mitme veeremängurajaga varustatud keegli- või
bowlingusaal või -ruum.
Siseruumis asuv alpinismi ja kaljuronimisega tegelemiseks
mõeldud spetsiaalne sein.
Muu saal või ruum, mida kasutatakse muuhulgas ka
organiseeritult spordi harrastamiseks, mida peetakse oluliseks
kanda spordiregistrisse (näiteks aula, rahvamaja saal, ka koridor
jne). Samuti statsionaarsed piljardisaalid, male- ja kaberuumid,
mudelismiga tegelemise ruumid, ratta- ja suusabaasi ruumid jne.
Spordialaseks baasettevalmistuseks, teeninduseks või
spordivõistluste läbiviimiseks mõeldud hoone.
Veespordi harrastamise baasettevalmistuseks või spordialaseks
teeninduseks mõeldud hoone (näiteks elling, jahtklubi).
Spordialaseks baasettevalmistuseks (näiteks ratta-, suusabaas)
või spordialaseks teeninduseks mõeldud hoone (näiteks
staadionihoone, tribüünihoone jne), mida peetakse oluliseks
kanda spordiregistrisse.
Vabas õhus asuv kergejõustiku- ja jalgpallistaadion,
kergejõustikustaadion, jalgpallistaadion või muu staadion.
Vabas õhus asuv ovaalse jooksurajaga kergejõustiku
võistluspaik või harjutusväljak (pealtvaatajate kohtadega või
ilma); naturaalmurukattega jalgpalliväljak, mida ümbritsevad
pealtvaatajate tribüünid ja spordialaseks teeninduseks mõeldud
hoone(d) (s.o A Le Coq Arena); muu staadion
(rahvusvahelistele võistlusmäärustele vastav suusastaadion,
näiteks Tehvandi suusastaadion). Samal areenil asuvad
kergejõustikustaadion ja jalgpalliväljak kantakse registrisse ühe
sportimispaigana (kergejõustiku- ja jalgpallistaadionina).
Vabas õhus asuv, enamasti spetsiaalse kattega ühe või mitme
pallimängu spordiala harrastamiseks rajatud plats, mida ei
ümbritse ovaalne jooksurada.
Spetsiaalselt jalgpalliga tegelemiseks rajatud vastavate
tunnustega väljak, mis ei ole registrisse kantud muu
sportimispaigana.
Spetsiaalselt korvpalliga tegelemiseks rajatud ühe või mitme
korvpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse kantud muu
sportimispaigana. Kõrvutiasetsevad ja sama kattega
korvpalliväljakud kantakse registrisse ühe sportimispaigana
(väljakuplatsina). Hiljem sportimispaiga sidumisel spordialaga
märgitakse korvpalliväljakute arv ja mõõtmed. Erineva kattega
kõrvutiasetsevad korvpalliväljakud kantakse registrisse
erinevate sportimispaikadena (platsidena).
Spetsiaalselt võrkpalliga tegelemiseks rajatud ühe või mitme
võrkpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse kantud muu
sportimispaigana. Kõrvutiasetsevad ja sama kattega
võrkpalliväljakud kantakse registrisse ühe sportimispaigana
(väljakuplatsina). Hiljem sportimispaiga sidumisel spordialaga
märgitakse võrkpalliväljakute arv ja mõõtmed. Erineva kattega
kõrvutiasetsevad võrkpalliväljakud kantakse registrisse
erinevate sportimispaikadena (platsidena).
Spetsiaalselt rannavõrkpalliga tegelemiseks rajatud ühe või
mitme rannavõrkpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse
kantud muu sportimispaigana. Kõrvutiasetsevad ja sama kattega
rannavõrkpalliväljakud kantakse registrisse ühe
sportimispaigana (väljakuplatsina). Hiljem sportimispaiga
sidumisel spordialaga märgitakse rannavõrkpalliväljakute arv ja

mõõtmed.

Multifunktsionaalne palliväljak

Muu välispalliväljak
TENNISEPLATS

Tenniseväljakute plats
GOLFIVÄLJAK VÕI GOLFI
HARJUTUSVÄLJAK
Golfiväljak
Golfi harjutusväljak
MUU SPORDIPLATS
Kergejõustiku harjutusväljak, v.a staadion

Jäähoki- või uisuplats

BMX-rada
Ekstreemspordiväljak
Muu spordiväljak
SPORTLIKU LIIKUMISE PÜSIRADA

Sportliku liikumise rada

Suusarada

Rollerirada
MÄEUSUUSA- VÕI LUMELAUASÕIDU
PÜSIRAJATIS

Mitme spordiala harrastamiseks rajatud sama väljakukattega
sportmänguväljaku joontega või tähistusega ning vajaliku
varustusega välisväljak, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana. Kõrvutiasetsevad ja sama kattega väljakud
kanda registrisse ühe sportimispaigana (väljakuplatsina). Hiljem
sportimispaiga sidumisel spordiala(de)ga märgitakse vastava(te)
spordiala(de) väljakute arv. Erineva kattega kõrvutiasetsevad
sportmängude väljakud kantakse registrisse erinevate
sportimispaikadena (platsidena).
Muu eelnevalt liigitamata välispalliväljak (näiteks
käsipalliväljak, rannajalgpalliväljak).
Spetsiaalselt tennisega tegelemiseks rajatud ühe või mitme
tenniseväljakuga plats.
Spetsiaalselt tennisega tegelemiseks rajatud ühe või mitme
tenniseväljakuga plats. Hiljem tenniseplatsi sidumisel
spordialaga märgitakse tenniseväljakute arv ja täpsustatakse
mõõtmed.
Vabas õhus asuv golfi harrastamiseks kohandatud looduslik
väljak.
Statsionaarne golfiväljak harjutusväljakuga või ilma, v.a
minigolfiväljak.
Statsionaarne golfiväljakust eraldi asuv harjutusväljak, mis ei
ole kantud registrisse golfiväljaku koosseisus, v.a
minigolfiväljak.
Muu vabas õhus asuv spetsiaalse kattega ühe või mitme
spordiala harrastamiseks rajatud plats.
Ovaalse ringrajata kergejõustiku harjutusväljak (ovaalse
ringrajaga kergejõustiku harjutusväljakut käsitatakse
staadionina).
Spetsiaalselt jäähoki harrastamiseks või igal talihooajal
uisutamiseks kasutatav plats, mis ei ole registrisse kantud muu
sportimispaigana. Sportimispaik võib olla registrisse kantud
kaks korda (kahe eraldi sportimispaigana), kui sel on hooajati
erinev otstarve (näiteks talvel uisuplats ja suvel
pallimänguplats).
Statsionaarne vabas õhus asuv BMX-rada.
Spetsiaalne ekstreemspordi harrastamiseks rajatud statsionaarne
plats (näiteks skatepark).
Muu eelnevalt liigitamata spordiväljak (näiteks petangiväljak).
Statsionaarsed sportliku liikumise rajad, kus harrastatakse
jooksmist, suusatamist ja rulluisutamist.
Statsionaarne sportliku liikumise rada (näiteks terviserada,
jooksurada jne), v.a asfaltkattega rollerirada, auto- või
motospordi rada, matkarada ja veespordirada, mis ei ole kantud
registrisse muu sportimispaigana.
Kõik statsionaarsed murdmaasuusatamisega tegelemiseks
rajatud suusarajad, FIS homologeeringuga ja ilma, mis ei ole
kantud registrisse muu sportimispaigana. Sportimispaik võib
olla registrisse kantud kaks korda (kahe eraldi
sportimispaigana), kui sel on hooajati erinev otstarve (näiteks
talvel suusarada ja suvel liikumisrada). Kui ühelt suusarajalt
hargneb mitu üksteisega lõikuvat suusarada, kanda kõik
suusarajad registrisse ühe sportimispaigana, näidates ära
erinevate radade võimalused. Siia ei kuulu mäesuusa- ja
lumelauasõidurajad.
Asfaltkattega statsionaarne sportliku liikumise püsirada, v.a
auto- või motospordi rada, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Vabas õhus asuv mäesuusa- või lumelauaspordi
harrastamiseks rajatud statsionaarne rajatis.

Mäesuusa- või lumelauasõidu rada
Mäesuusa- või lumelauasõidu lastenõlv
Lumelauapark
Lumelaua halfpipe-renn
TEHNIKASPORDI PÜSIRADA, V.A
VEEMOTORADA
Auto- või motospordi ringrada
Kardirada
Auto- või motospordi krossirada
Supermotorada
Muu tehnikaspordi rada, v.a veemotorada
VÄLITIIR

Välilasketiir

Jahilasketiir

Laskesuusatamise lasketiir
Vibu- või ammutiir

Maastikuviburada
VÄLISUJULA
Välisujumisbassein
SUUSAHÜPPEMÄGI
Suusahüppemägi
VELODROOM
Velodroom
HIPODROOM
Hipodroom
RATSASPORDI RAJATIS
Kolmevõistluse maastikurada
Ratsaspordiväljak

Statsionaarne mäesuusa- ja/või lumelauaspordi rada, FIS
akrediteeringuga ja ilma, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Statsionaarne lastele mõeldud mäesuusa- ja/või lumelauaspordi
rada, mis ei ole kantud registrisse muu sportimispaigana.
Statsionaarne lumelauapark, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Statsionaarne lumelauaspordis kasutatav halfpipe-renn, mis ei
ole kantud registrisse muu sportimispaigana.
Vabas õhus asuv auto- või motospordi harrastamiseks
rajatud statsionaarne rajatis.
Statsionaarne auto- või motospordi ringrada, mis ei ole kantud
registrisse muu sportimispaigana.
Statsionaarne kardisõidurada, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Statsionaarne auto- või motospordi krossirada, mis ei ole kantud
registrisse muu sportimispaigana.
Statsionaarne supermotorada, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Eelnevalt liigitamata muu tehnikaspordi rada (v.a veemotorada),
mis ei ole kantud registrisse muu sportimispaigana.
Lahtine ja poolkinnine lasketiir või -rada, mida kasutatakse
laske-, vibu-, ammuspordi või maastikuvibu harrastamiseks.
Lahtine ja poolkinnine püssi- või püstolitiir, mida kasutatakse
laskespordiga tegelemiseks ja mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana. Erineva maksimaalse pikkusega laskerajad on
erinevad tiirud (sportimispaigad).
Haavlilaskmise lasketiir, mida kasutatakse laskespordi
harrastamiseks ja mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana. Samal ajal kasutatavad jahilasketiirud on
erinevad tiirud (sportimispaigad).
Lahtine lasketiir, kus laskesuusatamisvõistluse või -treeningu
ajal toimub laskmine.
Lahtine ja poolkinnine vibu- või ammuspordi harrastamiseks
kasutatav statsionaarne tiir, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Metsas või maastikul asuv statsionaarne maastikuvibu
harrastamiseks rajatud rada, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.
Välitingimustes asuv ujumiseks (või muu veespordialaga
tegelemiseks) ja ujumise algõpetuseks mõeldud ujula.
Vabas õhus asuv ujumisbassein, eelsoojendusega ja ilma, v.a
looduslikesse veekogudesse rajatud lahtine ujula.
Vabas õhus asuv statsionaarne suusahüppemägi.
Statsionaarne suusahüppemägi, olenemata selle projekteeritud
võimsuse suurusest.
Lahtine kaldringrajaga rajatis, kus toimuvad
jalgrattaspordi trekitreeningud ja -võistlused.
Lahtine kaldringrajaga rajatis, kus toimuvad jalgrattaspordi
trekitreeningud ja -võistlused.
Ringrajaga hobuste võidusõidu väljak koos tribüüniga.
Ringrajaga hobuste võidusõidu väljak, mida ümbritsevad
pealtvaatajate tribüünid ja teenindushooned.
Vabas õhus asuv ratsaspordi harrastamiseks rajatud
statsionaarne rajatis.
Statsionaarne maastikul asuv ratsutamisrada, mis ei ole kantud
registrisse muu sportimispaigana.
Statsionaarne ratsutamisväljak, mis ei ole kantud registrisse muu
sportimispaigana.

Lennuspordi lennuväli

Muud vabas õhus asuvad rajatised, mida kasutatakse
organiseeritult spordi harrastamiseks.
Vabas õhus asuv alpinismi ja kaljuronimise harrastamiseks
mõeldud tehissein.
Muu sportimiseks kasutatav muu rajatise osa või väljas asuv
sportimispaik, võib asuda juba registrisse kantud sportimispaiga
pinnal (näiteks discgolfi park, jõulinnak).
Spordialaseks baasettevalmistuseks, teeninduseks või
spordivõistluste läbiviimiseks mõeldud rajatis.
Veesõiduvahendi(te)ga seotud spordiala(de) harrastamiseks
kasutatav statsionaarne kaldtee veesõiduki vette laskmiseks või
veest välja tõmbamiseks.
Veesõiduvahendi(te)ga seotud spordiala(de) harrastamiseks
rajatud statsionaarne paadisild.
Muu välisspordirajatis, mida kasutatakse spordialaseks
teeninduseks või ettevalmistuseks, mida peetakse oluliseks
kanda spordiregistrisse (näiteks kohtunike platvorm vms).
Muud vabas õhus asuvad rajatised, mida kasutatakse
muuhulgas ka organiseeritult spordi harrastamiseks, mida
peetakse oluliseks kanda spordiregistrisse.
Lennuspordi harrastamiseks kasutatav registreeritud lennuväli.

Purjespordisadam

Purjespordi harrastamiseks kasutatav sadam.

MUU VABAS ÕHUS ASUV SPORDIOBJEKT
Välisronimissein
Muu välissportimispaik
SPORDI ABIRAJATIS
Spordiotstarbeline slipp
Spordiotstarbeline paadisild
Muu spordi abirajatis

MUU SPORTIMISEKS KASUTATAV OBJEKT

Jalgsi-, jalgratta- või veematkarada

Sportimiseks kasutatav kergliiklustee
Orienteerumisterritoorium

Looduses tähistatud matkarada, mis on ettevalmistamata
matkajale (ilma GPS-i, kompassi ja kaardita) iseseisvalt läbitav
(ilma rajalt eksimata). Veematkarajal peab olema kaart, mis
tähistab veelemineku- ja väljaminekukohti, telkimiskohti.
Mootorsõidukiliiklusest eraldatud asfaltkattega kergliiklusele
mõeldud tee, mida kasutatakse laialdaselt ka sportimiseks.
EOL andmebaasi kantud registreeritud digiteeritud
orienteerumiskaart.

