
Chengdu 2022

04.03.22 EASL 
infotund



Spordialad
• 26.06. – 07.07.22

• Chengdu, Hiina

• 10€ päev (lisaks lennupilet, kindlustus 
koos covidi kaitsega)

www.easl.ee

SPORDIALAD:
• Vibulaskmine
• Riistvõimlemine
• Kergejõustik
• Sulgpall
• Korvpall
• Vettehüpped
• Vehklemine
• Judo
• Iluvõimlemine

• Ujumine
• Lauatennis
• Taekwondo
• Tennis
• Võrkpall
• Veepall
• Sõudmine
• Laskmine
• Wushu



www.easl.ee

Osaleda saavad:

• Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vähemalt 18- aastased
ning mitte vanemad kui 26- aastased (sündinud
ajavahemikus 01.01.1996 kuni 31.12.2004)

• õpivad kõrgkoolis (asukohamaa pole tähtis) või kutsekoolis
või gümnaasiumis (gümnasiste andmed tuleb esitada 1.
aprilliks).

• või on lõpetanud kõrgkooli 2020 või 2021 aastal, esitades
diplomi koopia.
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Registreerimine ja info:

• Eesti Akadeemiline Spordiliit soovib alaliidult
(spordiklubidelt, koolidelt) osalejate arvu võistlusalade
lõikes esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 07. märts
2022. (ei piisa ainult sportlaste arvust, vaja teada ka sugu +
mis ala keegi teeb)

• Muud vajalikud dokumendid (sportlaste, treenerite
ankeedid ja Eligibility vormid + lennupiletid, kindlustus)
esitada hiljemalt 10. mai 2022.

• Universiaadi sportlasküla asub Chengdu Ülikoolis ning on
avatud alates 20.06.2022 - 10.07.2022.
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UUS INFO!

• Osalustasud (ehk ühe päeva hind universiaadil) 10 EUR!
• Lennud- korraldajad pakuvad charter lende:

1. Pariisist: 20. juuni, 24. juuni
2. Frankfurdist: 19. juuni, 20. juuni, 21. juuni ja 23. juuni
(nende lendude edasi-tagasi hind on 400 EUR)

Tagasi lennud:
1. Pariisi: 05. juuli, 08. juuli
2. Frankfurti: 4. juuli, 5. juuli, 8. juuli ja 9. juuli

LISALENNUD?
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Majutus

• Tubade suurus: 21-25m²
• Sportlased ja ametnikud on majutatud kahestesse tubadesse
• Mehed ja naised peavad olema eraldi tubades
• Majutuses on riiete pesemise võimalused, tasuta wifi ja jää

kasutamise võimalus
• Tube koristatakse igapäevaselt
• Suitsetamine ja alkoholi tarbimine on keelatud
• Öörahu 22:00- 06:00
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Covid-19

• Ainult täielikult vaktsineeritud inimesed saavad Chengdu
mängudel osaleda! Viimane vaktsiin peab olema tehtud
vähemalt 14 päeva ennem Chengdusse sisenemist.

• OLULINE: osalejad peavad kõik ennem Chengdu´sse
sisenemist tegema 2 PCR testi! Esimene 96 tundi ennem
lendu, viimane vähemalt 48 tundi ennem lendu!

• Kui ei ole täielikult vaktsineeritud, siis peab kohale minema
21 päeva varem ja selle aja karantiinis istuma ☺

• Koha peal tuleb alla laadida „tervise äpp“, kuhu peab iga
päev sisestama kraadiklaasiga mõõdetud keha temperatuuri

• Sportlaskülas tuleb iga päev anda üks kiirtest
• Positiivse testi korral määratakse isolatsiooni, eraldi hotelli



Aitäh tähelepanu 
eest!

Mikk Laas


