
 

OSALEMISTINGIMUSED 
 

KES SAAB OSALEDA? 
● Osaleja peab olema võimeline ohutult köite peal ronima/töötama. 
● Osaleja peab olema vähemalt 18-aastane. 
● Osaleja kinnitab, et tema tervislik seisund ja enesetunne lubavad tal ohutult 

võistelda, ning vastutab ise oma tervisliku seisundi valesti hindamise tagajärjel 
tekkinud vigastuste eest. 

● Osalejal on võimalik kasutada võistlusel enda varustust või Skyproffi varustust. 
Kiirematele saame pakkuda Skyproffi varustust, mida on piiratud koguses. Skyproffi 
varustuse kasutamisel tuleb see tagastada samas seisukorras. 
 

● Osaleja kohustub kogu võistluse/ürituse vältel kandma osalustasu eest saadavat 
võistlussärki. 

● Osaleja kohustub kogu võistluse/ürituse nimel esindama pealtvaatajatele Skyproff 
OÜ-d, Eesti rope access kogukonda ja tööstusalpiniste üleüldiselt parimas valguses, 
sh olema viisakas, esinduslik, järgima ohutusnõudeid ning oma tööala parimaid 
tööviise. 

● Osaleja on nõus, et temast tehakse võistluse käigus pilte ning neid võidakse 
kasutada Skyproffi sotsiaalmeedias või mujal meedias ehitusalpinismi, Skyproff Cup 
võistluse jmt kajastamiseks/tutvustamiseks laiemale üldsusele.  

 
OSALUSTASU 

● Osalustasu on 30 eurot iga osaleja kohta (kuni 14.02 20€). 
● Osalustasu eest saab osaleja:  

○ õiguse osaleda võistlusel;  
○ kvaliteetse võistlussärgi; 
○ kohapeal pakutavaid jooke ja snäkke. 

● Osalustasu tuleb tasuda Skyproff OÜ pangakontole hiljemalt võistlusele eelneval 
tööpäeval. (LHV EE427700771001037987) 

● Tasutud osalustasu ei kuulu tagasimaksmisele, välja arvatud juhul, kui Skyproff OÜ 
otsustab võistluse ära jätta. 

 
REGISTREERIMINE/TÜHISTAMINE 

● Iga huviline peab end võistlusele registreerima siit lingilt. 
● Registreerimise viimane etapp on osalustasu tasumine. Kui osaleja on end 

registreerinud ning tasunud osalustasu, on talle tagatud koht võistlusel. 
● Kui registreeritud osaleja otsustab võistlusel mitte osaleda, peab ta sellest Skyproff 

OÜ üldmeilile skyproff@skyproff.ee või üldtelefonile 58502424 teada andma hiljemalt 
3 tööpäeva enne võistluse alguspäeva. Sellisel juhul kantakse talle tagasi makstud 
osalustasu ning eemaldatakse võistlusnimekirjast. 

● Kui osaleja tühistab osalemise 2 tööpäeva enne võistluse alguspäeva, kantakse talle 
tagasi 50% osalustasust. 
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● Kui osaleja tühistab osalemise 0-1 tööpäeva enne võistluse alguspäeva, ei kanta 
talle tagasi osalustasu. 

 
VÕISTLUSE KÄIK JA HINDAMISKRITEERIUMID 

●   
 
TREENINGPÄEVAD 

● Võistluse eel toimuvad treeningpäevad, mis on osalejatele soovituslikud 
● Treeningpäevadel tehakse läbi 8 harjutust, millest osad on ka võistlusvoorudes 
● Osaledes ühekordsel treeningpäeval, on selle tasuks 10€ 
● Registreerides kõigile kolmele treeningpäevale ja tasudes ettemaksega, on 

treeningute hind kokku 25€ 
 
KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

● Skyproff OÜ jätab endale õigusi teha muudatusi võistluse ajakavas, auhinnafondis 
jms. 

● Skyproff OÜ jätab endale õiguse kajastada võistlust ja selles osalejaid oma 
sotsiaalmeediaplatvormides ja muudes kanalites, et edendada kuvandit kõrgtöödest, 
köisligipääsu meetodist ning Skyproff OÜ-st. 

● Skyproff OÜ jätab endale õiguse kõrvaldada võistluselt osaleja/pealtvaataja, kes 
käitub ebaviisakalt, segab teisi osalejaid, rikub ettevõtte või teiste osapoolte vara, 
kasutab võistlusel ebaohutut varustust või töövõtteid või kelle tervislik seisund ei ole 
koolituse läbiviija hinnangul piisavalt hea võistlusel ohutult osalemiseks. 

 
● Skyproff OÜ kohustub tagastama makstud osalustasud, kui üritus tühistatakse. 
● Skyproff OÜ kohustub tagama võistlusel ohutust ja professionaalsust võimaluste 

piires. 
● Skyproff OÜ kohustub hindama võistlust ausalt ja objektiivselt, lähtudes IRATA 

ametlikest eeskirjadest, köisligipääsu parimatest praktikatest, kõrgtööde 
ohutusreeglitest jm kohaldatavatest nõuetest. 

 
 
 


