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ÜLDOSA 

● Treenerid, õpetajad või teised treeningrühma juhendavad isikud on kohustatud tutvustama           
treeningrühmale Spordikeskuse kodukorda ning vastutavad selle täitmise eest. Üksikkasutaja tutvub          
kodukorraga isiklikult ning vastutab selle täitmise eest. 

● Kohtla-Järve Spordikeskuse spordirajatised on avatud kasutamiseks spordiklubidele,        
kehakultuurikollektiividele, üldhariduskoolidele ja üksikisikutele vastavalt kasutusel olevatele spordirajatiste        
kasutamise graafikutele. Graafikud koostatakse vastavalt eelnevatele tellimustele sõlmitud lepingute alusel          
vanemadministraatorite poolt.  

● Külastajal, kellel pole graafiku järgi spordirajatistes aega broneeritud, on kohustuslik osta Spordikeskuse             
rajatiste kasutamiseks eelnevalt administraatorilt või kassapidajalt pilet või abonementkaart. 

● Spordikeskuse spordirajatised on avatud: 

 Esmaspäev - reede Laupäev - pühapäev  

Spordihoone 8.00 – 21.00 8.00 – 19.00 

Ujula 8.15 – 21.00 8.15 – 18.00 

Kergejõustikuhall 7.00 – 22.00 9.00 – 21.00 

Jäähall 8.00 – 22.00 8.00 – 22.00 

Kõikidest eranditest teavitatakse eelnevalt vastava spordirajatise teadetetahvlitel ja koduleheküljel. 

● Sportlasi ja õpilasi lubatakse spordirajatistesse neile ettenähtud tundidel 15 minutit enne treeningtunni             
algust. 

● Graafikute alusel läbi viidavatesse treeningtundidesse lubatakse sportlasi või õpilasi ainult treeneri, õpetaja             
või määratud esindaja juuresolekul, kes ka viimasena peale tunde lahkub. 

● Spordirajatistes võib välisjalanõudes liikuda ainult fuajeedes, tribüünidel või põranda kaitsekattega kaetud            
alal. Antud reegel kehtib kõikidele külastajatele, treeneritele, õpetajatele, kohtunikele ja personalile. 

● Spordisaalides võib harjutada ainult sportlikes riietes ja puhastes sportlikes sisejalanõudes.           
Kergejõustikuhallis on naelkingade jalgapanek ja kasutamine väljaspool tartaankatet keelatud. Treenerid ja           
õpetajad on kohustatud kontrollima ning vastutavad enda treeningrühma või õpilaste vahetusjalanõude           
puhtuse eest. Personalil on õigus teha märkusi ning anda korraldusi jalatsite osas.  

● Spordikeskuse inventari võib kasutada ainult selleks ettenähtud tegevusteks. Kasutamise lõppedes on            
spordiinventar vaja tagasi viia selleks ettenähtud ruumidesse või kohta. 

● Spordikeskuse rajatiste siseruumidesse palume mitte tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja             
vigastusohtlikke esemeid. 

● Spordikeskuse spordirajatistes on suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine kategooriliselt            
keelatud! Samuti on keelatud viibida ruumides alkoholi ning narkootiliste ainete joobeseisundis. 

● Spordikeskuse spordirajatiste siseruumides on keelatud sõita rula, jalgratta, rulluiskude vms., mis ei ole              
seotud antud rajatises pakutavate teenustega. Keelatud on siseruumidesse kaasa võtta koduloomi. 

● Spordikeskus ei vastuta külastajate tervislikku seisundi eest. 

● Spordikeskus ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike esemete eest. 

● Spordikeskuse külastajad peavad suhtuma lugupidavalt teistesse külastajatesse ja teenindavasse          
personali, hoidma puhtust, järgima käesolevat kodukorda ja tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu. 



● Kodukorra vastu eksijat karistatakse spordirajatisest lahkumise nõudmisega. Külastaja poolt tekitatud           
materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt. 

Kui leiate, et selliste meie soovide täitmine on vastuvõetav, olete alati teretulnud! 

 

SPORDIKESKUSE UJULA  

● Spordikeskuse ujula külastajal on oluline omada alljärgnevat: ujumiskostüüm või ujumispüksid,           
ujumismüts, seep, pesemiskäsn, plätud, kuivatusrätik. 

● Üksikkasutajal tuleb ujula külastamiseks soetada administraatori juurest abonementkaart või ühekordme           
pilet, mis esitatakse ujula instruktorile. 

● Ujula riietusruumi lubatakse basseini kasutajad 10 minutit enne ujumisseansi algust. 

● Alla 10-aastastel lastel on basseini külastamine ilma vanemateta keelatud. 

● Lapsi, vanuses 10 kuni 14 aastat, lubatakse ujuma vanemate kirjalikul nõusolekul (näidis administraatori              
juures). 

● Spordiklubides treenivate ja üldhariduskoolide kehalise kasvatuse tundides osalevate laste eest vastutab            
juhendav treener või õpetaja. 

● Enne ujuma minekut on kohustuslik end pesta duši all seebi ja pesemiskäsnaga (ilma ujumiskostüümi või-                
püksteta). 

● Peale pesemist tuleb sulgeda dušikraan. 

● Ujuda tuleb ujumismütsis ning soovitav on kanda ujula ruumides spetsiaalseid jalatseid. 

● 15 minutit peale ujumisseansi lõppemist tuleb lahkuda ujula riietusruumist.  

● Spordikeskuse administratsioon ei vastuta hinnaliste esemete, dokumentide, raha ega mobiiltelefonide           
eest, mis pole antud administraatorile hoiule. 

 

● Ujula külastajatel on keelatud: 

- basseini siseneda ilma duši all käimata; 

- enne basseini sisenemist kreemitada nahka kreemide või muude määretega; 

- end raseerida; 

- olla vees ilma ujumismütsita; 

- ujuda riietes, mis pole ette nähtud basseini jaoks; 

- minna vette ilma ujula instruktori või treeneri loata; 

- instruktori loata hüpata basseini servalt; 

- katsuda ujumisradasid eraldavaid trosse, rippuda ja istuda nendel; 

- tulla ujuma põdedes nakkushaigusi või krooniliste haiguste ägedas faasis. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SPORDIKESKUSE JÄÄHALL 

 

● Üksikkasutajal tuleb jäähalli külastamiseks soetada kassast abonementkaart või ühekordme pilet. 

● Massuisutamise ajal on uisutajatel kohustuslik uisutada ringis    poorti ääres kellaosuti suunale 
vastassuunas,        jättes jääväljaku keskosa vabaks. 
 
● Iluuisutamise elemente, selg ees sõitmist, „kullimängu” jm. võib teostada ainult jääväljaku keskosas,  poorti 
ääres uisutajaid mitte häirides.  
 
● Uisutama õppijatel, kes kasutavaks metallist abituge, on kohustuslik uisutada poorti ääres kellaosuti 
suunale vastassuunas. 
 
●  On keelatud minna uisutajate ringist risti läbi  nii jääle minnes kui jäält tulles. 
 
●  Kategooriliselt on keelatud uisutada ringis uisutajatele vastusuunas kuna see võib tekitada kokkupõrkeid 
ja traumasid. 
 
● On keelatud käia tribüünidel uiskudes ja minna jääle ilma uiskudeta. 
 
 
Kui uisutaja on mitmel korral rikkunud massuisutamise eeskirju ja tekitanud sellega traumaohtlikke olukordi, 
eemaldatakse ta jääväljakult ja edaspidi teda uisutama ei lubata! 
 
 

 


