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LISA 1 

Räpina Vallavalitsuse 

korralduse nr 2-4/2021/577 juurde  

 

Räpina staadioni kasutamise kord 

 

§ 1 Üldsätted  

 

(1) Räpina staadioni (edaspidi staadion) haldajaks on Räpina Spordikool (edaspidi haldaja) 

asukohaga Kooli 5, 64504 Räpina.  

 

(2) Staadioni kasutamine toimub graafiku alusel, mille koostab haldaja võttes arvesse erinevate 

siht- ja huvigruppide vajadusi ja soove (Räpina Ühisgümnaasium, lasteaed Vikerkaar, Räpina 

Spordikool, harrastajate rühmad jne). Kasutusgraafik on avalik ja leitav Räpina Spordikooli, 

Räpina Ühisgümnaasiumi ja Räpina valla kodulehtedelt.  

 

(3) Võistluste ja treeningute korraldamiseks saab infot staadioni kasutamise kohta Räpina 

Spordikooli kontakttelefonidel või e-postil spordikool@rapina.ee. Üksik külastaja saab 

staadionit kasutada selle lahtiolekuaegadel ilma, et peaks kooskõlastama haldajaga staadionile 

minekut. Samas peab külastaja oma tegevuses arvestama staadionil toimuvate trennide ja/või 

võistlustega ning kinni pidama staadionil käitumise reeglitest ja muudest haldaja korraldustest.  

 

§ 2 Staadioni kasutamise korraldamine 

 

(1) Staadioni igapäevane kasutamine toimub haldaja poolt koostatud kasutusgraafiku alusel. 

Kasutajatel on kohustus kinni pidada graafikus olevatest treeningaegadest. 

 

(2) Kasutusgraafikute koostamise aluseks on Räpina Vallavalitsuse hallatava asutuse, 

mittetulundusühingu, eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt esitatud vabas 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. 

 

(3) Staadion antakse kasutusse koos rajatiste, ruumide ja inventariga.   

 

(4) Võistluste ja laagrite korraldamine kooskõlastatakse haldajaga. Muud laadi sündmuste 

läbiviimiseks esitab korraldaja sündmuse iseloomust olenevalt Räpina Vallavalitsusele teatise 

või avaliku ürituse loa taotluse lisades Räpina Spordikooli kui haldaja kooskõlastuse. 

 

(5) Sündmuste korraldamisel lähtutakse renditasu määramisel Räpina Vallavolikogu 

21.03.2018 määruse nr 11 „Räpina vallavara kord“ § 1 lõikest 4. Võistluste, laagrite jms 

korraldamisel lähtutakse Räpina Spordikoolis kehtestatud hinnakirjast.  

 

(6) Tasuta saavad staadioni kasutada Räpina valla hallatavad asutused, laste ja noortega 

tegelevad Räpina vallas registreeritud ühingud, koolieelsed lasteasutused ja koolid, 

esindusvõistkonnad, Räpina valla võistluste korraldajad, kohalikud harrastajad, üksikud 

külastajad.   
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(7) Broneeritud võistluse/laagri/sündmuse aja või muude seotud asjaolude muutumisel on 

korraldaja kohustatud koheselt teavitama Räpina Spordikooli kõikidest muudatustest. 

Teavitamise või avaliku ürituse loa kohustusega sündmuste ära jäämisest teavitatakse nii 

Räpina Spordikooli kui Räpina Vallavalitsust.  

 

(8) Staadioni haldajal on õigus staadioni erinevad alad vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku 

tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult treeninguteks ja/või võistlusteks sulgeda. 

(9) Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab 

treener, kehalise kasvatuse õpetaja, liikumisõpetaja ja/või üritust korraldav organisatsioon. 

Inventar väljastatakse vastutavale isikule. Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada 

ainult määratud otstarbeks.  

(10) Treeningu/võistluse lõppedes korrastab treener, kehalise kasvatuse õpetaja, 

liikumisõpetaja või vastutav isik harjutus- ja võistluspaigad ning tagastab inventari haldajale. 

Kui treeningu/võistluse käigus saab kahjustada murukamar, vajutatakse vigastatud kohtades 

kamar uuesti kinni. 

(11) Üksik külastaja saab treeningvahendeid ja inventari laenutada haldajalt. 

Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks ja pärast 

kasutust tuleb need haldajale tagastada.  

§ 3 Käitumisreeglid staadioni kasutajale 

(1) Staadionil ei ole lubatud: 

• grupitrennide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta; 

• häirida teisi kasutajaid oma tegevuse või tegevusetusega; 

• liikuda siseruumides naelkingadega; 

• inventari lohistamine mööda muru ja/või jooksurada; 

• jooksutõkete kasutamine jalgpalliväravatena; 

• heite- ja tõukevahendite kasutamine selliselt, et nad vigastavad rajakatet; 

• muud mistahes viisil staadioni kahjustavad tegevused. 

(2) Staadionile sisenetakse spordiriietes ja puhastes spordijalanõudes.  

(3) Staadionile sisenetakse ainult selleks ettenähtud kohtadest.  

§ 4 Käitumisreeglid staadioni külastajale 

(1) Staadionil ei ole lubatud: 

• viibida võistlus- ja treeningpaikades (nt kaugushüppekastid, kuulitõukesektor) ning 

riietusruumides; 

• kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid), pürotehnilisi 

vahendeid, alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke, lipuvardaid; 

• suitsetada või viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all;  

• siseneda jalgrataste, rulluiskude vm sarnaste vahenditega (v.a. lapsed koos vanemaga 

jalgrattasõidu õppimise eesmärgil või organiseeritud üritusel eraldi kokkuleppel) ega 

koerte jm (kodu)loomadega; 

• mistahes esemete loopimine.  
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(2) Staadionile sisenetakse puhastes tänava- või spordijalanõudes. 

(3) Staadionile sisenetakse ainult selleks ettenähtud kohtadest.  

§ 5 Vastutus 

(1) Staadioni kasutajad ja külastajad peavad hoidma puhtust ja korda ning vajadusel enda järel 

koristama ja/või tagama pärast staadioni kasutamist endise seisukorra taastamise. 

(2) Staadioni või staadioni vara (ruumid, rajatised, inventar jne) lõhkumise, hävimise, 

riknemise, kaotsimineku vms korral on kasutaja või külaline kohustatud hüvitama haldajale  

tekitatud varalise kahju. 

(3) Haldaja ei vastuta staadioni kasutajatel ja külastajatel tekkinud vigastuste või muude 

terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid v.a. kui kahjustus on põhjustatud 

inventari või rajatiste konstruktsioonivigadest.  

 

(4) Lukustamata riietusruumidesse jäetud asjade eest staadioni haldaja ei vastuta. 

 

(5) Staadionil toimuvate võistluste/sündmuste ajal vastutab lapsevanem/eestkostja staadionile 

kaasa võetud lapse turvalisuse eest.  

(6) Iga staadioni kasutaja ja külastaja kohuseks on täita staadioni kasutamise korda ning 

staadioni haldaja ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid. 

§ 5 Haldaja õigused 

(1) Staadioni kasutamise korra rikkumisel on haldajal õigus rikkujat karistada suulise 

hoiatusega. 

(2) Staadioni kasutamise korra olulisel rikkumisel on haldajal õigus kodukorda rikkunud isikud 

staadionilt kõrvaldada ja edaspidi staadionile mitte lubada. 

(3) Staadioni kasutamise korra olulisel rikkumisel, kui see tõi kaasa staadioni või muu vallale  

kuuluva vara lõhkumise, kahjustamise, hävimise või kaotsimineku, on haldajal õigus esitada 

valla nimel kahjunõue isikule, kelle tegevuse või tegevusetuse tagajärjel varaline kahju tekkis. 

 


