
EESTI SPORDIREGISTER: SPORDIOBJEKTIDE JA SPORTIMISP AIKADE LIIGITUS

NIMETUS* SELGITUS

VÕIMLA, SPORDIHALL, SPORDISAAL
Spetsiaalselt sportimiseks ehitatud spordisaal või 
püsivalt (mitte ajutisena) kohandatud siseruum, mis  
asub spordi- või muu otstarbelises hoones.

Pallimängude saal, hall või pallimängujoontega võimla

Sportmänguväljaku joonte- ja vajaliku varustusega saal või 
ruum, v.a tennisehall ja squash´ i-saal. Mitme sportmängu 
harrastamiseks kasutatav (teisaldatavate vaheseintega või 
ilma) saal kanda registrisse ühe sportimispaigana. 

Squash´ i-saal

Spetsiaalsaal või -ruum squash´ i harrastamiseks. Kõrvuti 
asetsevad, sama väljakukattega squash ´i-boksid kantakse 
registrisse ühe sportimispaigana (squash ´i-saalina). Hiljem 
sportimispaiga sidumisel spordialaga märgitakse squash 'i-
väljakute arv. 

Aeroobika-, võimlemis- või liikumissaal

Sportmänguväljaku joonteta spordisaal või ruum, kus 
harrastatakse aeroobikat, rühmatreeninguid, võimlemist, 
tantsulise liikumise, võitluskunstidega seotud vms 
spordialasid. Siia ei kuulu kontserdi- jms kultuuriürituste 
saalid.

Jõu-, tõste- või muu trenažööride saal
Alaliselt trenažööridega varustatud saal või ruum (jõu-, tõste-
, sõudeergomeetrite, spinningrataste jms saal).

Matisaal

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.

Kergejõustikuhall

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. 

Tennisehall

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.

Ekstreemhall
Spetsiaalse sisustusega ruum ekstreemspordi 
harrastamiseks.

Muu spordisaal

Kõik muude spordialade harrastamiseks statsionaarselt 
kohale asetatud varustusega spordisaalid ja ruumid 
(poksisaalid, lauatennisesaalid jne), v.a nn vabaaja veetmise 
kohad (piljardisaalid, veeremängusaalid jne).

Muu spetsiaalhall

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. 

SISEUJULA
Ujumiseks (või muu veespordialaga tegelemiseks) ja 
ujumise algõpetuseks mõeldud hoone.

Siseujumisbassein
Ujumiseks ja ujumise algõpetuseks mõeldud sisebassein. 
Siia ei kuulu veeparkide erikujulised ja lõõgastumiseks 
mõeldud või raviotstarbelised basseinid.

SISETIIR
Kinnises hoones asuv lasketiir, mida kasutatakse 
laskespordiga tegelemiseks. 

Siselasketiir
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 Ratsaspordi harrastamiseks mõeldud hoone.
Ratsutamishall Statsionaarne ruum ratsaspordiga tegelemiseks.

MUU HOONES ASUV SPORDIOBJEKT
Muud saalid või ruumid, mida kasutatakse muuhulgas 
ka organiseeritult spordi harrastamiseks.

Kergejõustiku siseharjutuspaik
Üksiku(te) kergejõustikuala(de) harjutamiseks mõeldud 
ruum või spetsiaalhall kergejõustiku harjutamiseks.

Veeremängusaal
Ühe või mitme veeremängurajaga varustatud keegli- või 
bowlingusaal või -ruum.

Siseronimissein
Siseruumis asuv alpinismi ja kaljuronimisega tegelemiseks 
mõeldud spetsiaalne sein.

Muu sisesportimispaik

Muu saal või ruum, mida kasutatakse muuhulgas ka 
organiseeritult spordi harrastamiseks, mida peetakse 
oluliseks kanda spordiregistrisse (aula, rahvamaja saal, ka 
koridor jne). Samuti statsionaarsed piljardisaalid, male- ja 
kaberuumid, mudelismiga tegelemise ruumid, ratta- ja 
suusabaasi ruumid jne.

SPORDI ABIHOONE
Spordialaseks baasettevalmistuseks, -teeninduseks v õi 
spordivõistluste läbiviimiseks mõeldud hoone.

Veespordibaasi hoone
Veespordi harrastamise baasettevalmistuseks või 
spordialaseks teeninduseks mõeldud hoone (nt elling, 
jahtklubi).

Muu spordi abihoone

Spordialaseks baasettevalmistuseks (nt ratta-, suusabaas) 
või spordialaseks teeninduseks mõeldud hoone (nt 
staadionihoone, tribüünihoone jne), mida peetakse oluliseks 
kanda spordiregistrisse.

STAADION
Vabas õhus asuv kergejõustiku- ja jalgpallistaadion , 
kergejõustikustaadion, jalgpallistaadion või muu 
staadion.

Staadion

Vabas õhus asuv ovaalse jooksurajaga kergejõustiku 
võistluspaik või harjutusväljak (pealtvaatajate kohtadega või 
ilma); naturaalmuru kattega jalgpalliväljak, mida ümbritsevad 
pealtvaatajate tribüünid ja spordialaseks teeninduseks 
mõeldud hoone(d) (s.o A Le Coq Arena); muu staadion 
(rahvusvahelistele võistlusmäärustele vastav suusastaadion, 
nt Tehvandi suusastaadion). Samal areenil asuvad 
kergejõustikustaadion ja jalgpalliväljak kantakse registrisse 
ühe sportimispaigana (kergejõustiku- ja jalgpallistaadionina).

VÄLISPALLIVÄLJAK
Vabas õhus asuv, enamasti spetsiaalse kattega ühe v õi 
mitme pallimängu spordiala harrastamiseks rajatud 
plats, mida ei ümbritse ovaalne jooksurada.

Jalgpalliväljak, v.a staadion
Spetsiaalselt jalgpalliga tegelemiseks rajatud vastavate 
tunnustega väljak, mis ei ole registrisse kantud muu 
sportimispaigana.

Korvpalliplats

Spetsiaalselt korvpalliga tegelemiseks rajatud ühe või mitme 
korvpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse kantud muu 
sportimispaigana. Kõrvuti asetsevad 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). 



Võrkpalliplats

Spetsiaalselt võrkpalliga tegelemiseks rajatud ühe või mitme 
võrkpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse kantud muu 
sportimispaigana. Kõrvuti asetsevad 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).

Rannavõrkpalliplats

Spetsiaalselt rannavõrkpalliga tegelemiseks rajatud ühe või 
mitme rannavõrkpalliväljakuga plats, mis ei ole registrisse 
kantud muu sportimispaigana. Kõrvuti asetsevad ja sama 
kattega rannavõrkpalliväljakud kantakse registrisse ühe 
sportimispaigana (väljakuplatsina). Hiljem sportimispaiga 
sidumisel spordialaga märgitakse rannavõrkpalliväljakute arv 
ja mõõtmed.  

Multifunktsionaalne palliväljak

Mitme spordiala harrastamiseks rajatud sama väljakukattega 
sportmänguväljaku joonte- või tähistuse- ning vajaliku 
varustusega välisväljak, mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana. Kõrvuti asetsevad 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 välispalliväljak Muu eelnevalt liigitamata välispalliväljak.

TENNISEPLATS
Spetsiaalselt tennisega tegelemiseks rajatud ühe võ i 
mitme tenniseväljakuga plats. 

Tenniseväljakute plats

Spetsiaalselt tennisega tegelemiseks rajatud ühe või mitme 
tenniseväljakuga plats. Hiljem tenniseplatsi sidumisel 
spordialaga märgitakse tenniseväljakute arv ja 
täpsustatakse mõõtmed.

GOLFIVÄLJAK VÕI GOLFI HARJUTUSVÄLJAK
Vabas õhus asuv golfi harrastamiseks kohandatud 
looduslik väljak.

Golfiväljak
Statsionaarne golfiväljak harjutusväljakuga või ilma, v.a 
minigolfiväljak.

Golfi harjutusväljak
Statsionaarne golfiväljakust eraldi asuv harjutusväljak, mis ei 
ole kantud registrisse golfiväljaku koosseisus, v.a 
minigolfiväljak.

MUU SPORDIPLATS
Muu vabas õhus asuv spetsiaalse kattega ühe või mit me 
spordiala harrastamiseks rajatud plats.

Kergejõustiku harjutusväljak, v.a staadion
Ovaalse ringrajata kergejõustiku harjutusväljak (ovaalse 
ringrajaga kergejõustiku harjutusväljakut käsitatakse 
staadionina).

Jäähoki- või uisuplats

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 (nt talvel uisuplats ja suvel 
pallimänguplats).

BMX-rada Statsionaarne vabas õhus asuv BMX-rada.

Ekstreemspordiväljak
Spetsiaalne ekstreemspordi harrastamiseks rajatud 
statsionaarne plats.

Muu spordiväljak Muu eelnevalt liigitamata spordiväljak.

SPORTLIKU LIIKUMISE PÜSIRADA
Statsionaarsed sportliku liikumise rajad, kus 
harrastatakse jooksmist, suusatamist ja rulluisutam ist.

Sportliku liikumise rada

Statsionaarne sportliku liikumise rada (nt terviserada, 
jooksurada jne), v.a asfaltkattega rollerirada, auto- või 
motospordi rada, matkarada ja veespordirada, mis ei ole 
kantud registrisse muu sportimispaigana.



Suusarada

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 (nt 
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.

Rollerirada
Asfaltkattega statsionaarne sportliku liikumise püsirada, v.a 
auto- või motospordi rada, mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana.

MÄESUUSA- VÕI LUMELAUASÕIDU PÜSIRAJATIS
Vabas õhus asuv mäesuusa- või lumelauaspordi 
harrastamiseks rajatud statsionaarne rajatis.

Mäesuusa- või lumelauasõidu rada
Statsionaarne mäesuusa- ja/või lumelauaspordi rada, FIS 
akrediteeringuga ja ilma, mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana.

Mäesuusa- või lumelauasõidu lastenõlv
Statsionaarne lastele mõeldud mäesuusa- ja/või 
lumelauaspordi rada, mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana.

Lumelauapark
Statsionaarne lumelauapark, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

Lumelaua halfpipe -renn
Statsionaarne lumelauaspordis kasutatav halfpipe -renn, mis 
ei ole kantud registrisse muu sportimispaigana.

TEHNIKASPORDI PÜSIRADA, V.A VEEMOTORADA
Vabas õhus asuv auto- või motospordi harrastamiseks  
rajatud statsionaarne rajatis. 

Auto- või motospordi ringrada
Statsionaarne auto- või motospordi ringrada, mis ei ole 
kantud registrisse muu sportimispaigana.

Kardirada
Statsionaarne kardisõidurada, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

Auto- või motospordi krossirada
Statsionaarne auto- või motospordi krossirada, mis ei ole 
kantud registrisse muu sportimispaigana.

Supermotorada
Statsionaarne supermotorada, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

Muu tehnikaspordi rada, v.a veemotorada
Eelnevalt liigitamata muu tehnikaspordi rada (v.a 
veemotorada), mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana.

VÄLITIIR
Lahtine ja poolkinnine lasketiir või -rada, mida 
kasutatakse laske-, vibu-, ammuspordi või maastikuv ibu 
harrastamiseks. 

Välilasketiir

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).

Jahilasketiir

Haavlilaskmise lasketiir, mida kasutatakse laskespordi 
harrastamiseks ja mis ei ole kantud registrisse muu 
sportimispaigana. Samal ajal kasutatavad jahilasketiirud on 
erinevad tiirud (sportimispaigad).

Laskesuusatamise lasketiir
Lahtine lasketiir, kus laskesuusatamisvõistluse või -
treeningu ajal toimub laskmine.

Vibu- või ammutiir
Lahtine ja poolkinnine vibu- või ammuspordi harrastamiseks 
kasutatav statsionaarne tiir, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

Maastikuviburada
Metsas või maastikul asuv statsionaarne maastikuvibu 
harrastamiseks rajatud rada, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

VÄLISUJULA
Välitingimustes asuv ujumiseks (või muu 
veespordialaga tegelemiseks) ja ujumise algõpetusek s 
mõeldud ujula.



Välisujumisbassein
Vabas õhus asuv ujumisbassein, eelsoojendusega ja ilma, 
v.a looduslikesse veekogudesse rajatud lahtine ujula. 

SUUSAHÜPPEMÄGI Vabas õhus asuv statsionaarne suusahüppemägi.

Suusahüppemägi
Statsionaarne suusahüppemägi olenemata selle 
projekteeritud võimsuse suurusest.

VELODROOM
Lahtine kaldringrajaga rajatis, kus toimuvad 
jalgrattaspordi trekitreeningud ja –võistlused.

Velodroom
Lahtine kaldringrajaga rajatis, kus toimuvad jalgrattaspordi 
trekitreeningud ja –võistlused.

HIPODROOM Ringrajaga hobuste võidusõidu väljak koos tribüünig a. 

Hipodroom
Ringrajaga hobuste võidusõidu väljak, mida ümbritsevad 
pealtvaatajate tribüünid ja teenindushooned.

RATSASPORDI RAJATIS
Vabas õhus asuv ratsaspordi harrastamiseks rajatud 
statsionaarne rajatis.

Kolmevõistluse maastikurada
Statsionaarne maastikul asuv ratsutamisrada, mis ei ole 
kantud registrisse muu sportimispaigana.

Ratsaspordiväljak
Statsionaarne ratsutamisväljak, mis ei ole kantud registrisse 
muu sportimispaigana.

MUU VABAS ÕHUS ASUV SPORDIOBJEKT
Muud vabas õhus asuvad rajatised, mida kasutatakse 
organiseeritult spordi harrastamiseks. 

Välisronimissein
Vabas õhus asuv alpinismi ja kaljuronimise harrastamiseks 
mõeldud tehissein.

Muu välissportimispaik
Muu sportimiseks kasutatav muu rajatise osa või väljas asuv 
sportimispaik, võib asuda juba registrisse kantud 
sportimispaiga pinnal.

SPORDI ABIRAJATIS
Spordialaseks baasettevalmistuseks, -teeninduseks v õi 
spordivõistluste läbiviimiseks mõeldud rajatis.

Spordiotstarbeline slipp
Veesõiduvahendi(te)ga seotud spordiala(de) harrastamiseks 
kasutatav statsionaarne kaldtee veesõiduki vette laskmiseks 
või veest välja tõmbamiseks.

Spordiotstarbeline paadisild
Veesõiduvahendi(te)ga seotud spordiala(de) harrastamiseks 
rajatud statsionaarne paadisild.

Muu spordi abirajatis
Muu välisspordirajatis, mida kasutatakse spordialaseks 
teeninduseks või ettevalmistuseks, mida peetakse oluliseks 
kanda spordiregistrisse (nt elling, kohtunike platvorm vms).

MUU SPORTIMISEKS KASUTATAV OBJEKT
Muud vabas õhus asuvad rajatised, mida kasutatakse 
muuhulgas ka organiseeritult spordi harrastamiseks,  
mida peetakse oluliseks kanda spordiregistrisse.

Lennuspordi lennuväli
Lennuspordi harrastamiseks kasutatavad registreeritud 
lennuväljad.

Purjespordisadam Purjespordi harrastamiseks kasutatav sadam.

Jalgsi-, jalgratta- või veematkarada

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.

Sportimiseks kasutatav kergliiklustee
Mootorsõidukiliiklusest eraldatud asfaltkattega kergliiklusele 
mõeldud tee, mida kasutatakse laialdaselt ka sportimiseks. 

Orienteerumisterritoorium
EOL andmebaasi kantud registreeritud digiteeritud 
orienteerumiskaardid.

Selgitusena:
SPORDIOBJEKT
SPORTIMISPAIK


