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Kaasus I
Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium informeeris, et rohkem kui pooled nende
meeskonna mängijatest on koosseisust väljas kas Covid-19 positiivse proovi,
mittevaktsineerituna-lähikontaktsena isolatsioonis viibimise või vigastuse tõttu.
Esitati taotlus lükata edasi reede, 22. oktoobri Saku I liiga mäng Audentese spordikeskuses
G4S Noorteliiga – Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium.

Otsustamisel võeti aluseks Eesti Korvpalliliidu üldjuhend:
21.6 Mängupäeva ja aja muutmise taotluse saab esitada kui:
21.6.2 seoses epideemiaga ehk kui üle poole võistkonna mängijatest on haigestunud. Sellisel
juhul tuleb EKL-le esitada haigestunud mängijate kohta arstitõendid.
Reinar Halliku Korvpallikool/Iisaku Gümnaasiumi esindaja esitab kõigi haigestunud,
mittevaktsineerituna isolatsioonis viibivate ja vigastatud mängijate kohta arstitõendi.

Otsus: lükata edasi 22.10 2021 Saku I liiga mäng G4S Noorteliiga – Reinar Halliku
Korvpallikool/Iisaku Gümnaasium.
Poolt: 5
Vastu: 0

Kaasus II

Tartu Kalev/Estiko informeeris, et neli mängijat, treener ja meeskonna esindaja andsid Covid19 positiivse proovi, üks vaktsineerimata mängija viibib lähikontaktsena isolatsioonis.
Esitati taotlus lükata edasi reede, 22. oktoobri Saku I liiga mäng Tartu Kalev/Estiko –
Tamsalu Los Toros/TalTech.

Otsustamisel võeti aluseks Eesti Korvpalliliidu üldjuhend:
21.6 Mängupäeva ja aja muutmise taotluse saab esitada kui:
21.6.2 seoses epideemiaga ehk kui üle poole võistkonna mängijatest on haigestunud. Sellisel
juhul tuleb EKL-le esitada haigestunud mängijate kohta arstitõendid.
Otsustamisel lähtuti, et Tartu Kalev/Estiko on registreerinud Saku I liigas 15 mängijat, seega
saavad nad praegu kasutada 10 mängijat.

Otsus: 22.10 2021 Saku I liiga mäng Tartu Kalev/Estiko – Tamsalu Los Toros/TalTech
toimub vastavalt kinnitatud kalenderplaanile.
Poolt: 5
Vastu: 0

Kaasus III

Reinar Halliku Korvpallikool informeeris, et seoses Covid-19 pandeemia levikuga Iisaku
Gümnaasiumis ja ühiselamus on poiste U16 vanuseklassi võistkonna mängijatest üle poole
koosseisust väljas kas haiguse, mittevaktsineerituna-lähikontaktsena isolatsioonis viibimise
või vigastuse tõttu.
Reinar Halliku Korvpallikool informeeris ka, et Iisaku Gümnaasiumi 5.-12. klasside õpilased
on alates 21. oktoobrist vastavalt Alutaguse vallavalitsuse korraldusele ja Terviseameti
soovitustele e-õppel ning koolis viibida ei tohi, samuti on suletud spordisaal.
Esitati taotlus lükata edasi laupäeval, 23. oktoobril Iisaku Gümnaasiumi spordisaali
kavandatud G4S Noorteliiga U16 poiste mäng Reinar Halliku Korvpallikool – Rae
Spordikool.

Kriisi töörühma koosolek soovis, et Reinar Halliku Korvpallikool saadab haiguste, vigastuste
või mittevaktsineerituna-lähikontaktsena isolatsioonis viibimise tõttu mängust eemale jäävate
poiste nimekirja koos arstitõenditega reedel, 22. oktoobril Eesti Korvpalliliitu.
Otsuse teeb kriisi töörühm lisainfo põhjal.

Informatsioon

Henri Ausmaa informeeris Läti valitsuse otsusest, et Covid-19 laiaulatuslikust levikust
tulenevalt on kuni 15. novembrini Lätis lubatud korraldada ainult professionaalseid
spordivõistlusi. Paf Eesti – Läti korvpalliliigas osalev Läti Ülikooli meeskond ja kõik Balti
liigas osalevad naiskonnad peale Riia TTT ei vasta professionaalse võistkonna
kriteeriumidele.
Läti osapool taotleb sellega seoses kuni 15. novembrini Lätis toimuvate Läti Ülikooli
meeskonna Paf Eesti – Läti korvpalliliiga mängude ja naiste Balti liiga mängude ajakava
muutmist.

