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Reeglid 

1. Reeglite mittetäitmine võib lõppeda tõsiste vigastustega. 

2. Batuuti ei tohi jätta ilma vastutava täiskasvanu järelvalveta. Batuudi juures 

peab olema alati üks vastutav täiskasvanu, kes tagab ohutu batuudi 

kasutamise. 

3. Batuudi eest vasutav täiskasvanu ei tohi olla alkoholijoobes või mõne muu 

uimastava aine mõju all. 

4. Batuut peab olema nõuetekohaselt kinnitatud. PVC batuute kinnitab 

Vembutaja OÜ. 

5. Batuudi eest vastutav täiskasvanu peab selgitama lastele batuudi valesti 

kasutamise ohte. Väga oluline! 

6. Batuudil võib korraga hüpata kuni 10 last, ühe lapse kehakaal ei tohi ületada 

50 kg. Kaalu ületamisel võib batuut rebeneda ning kokku vajuda. 

7. Hüppajate pikkus peab jääma vahemikku 90-160cm.   

8. Batuudile ei tohi kaasa võta hüppamist segavaid ja ohtlikke esemeid, näiteks 

prille, mänguasju, ehteid, rippuvad nööre ja salle, nutiseadmeid  jmt. 

9. Batuudil ei tohi viibida paljajalu ega jalanõudega. Batuudili olles kanna alati 

sokke. Soovituslikud on ka pikad riided, sest katmata kehaosad võivad saada 

nt. liumäelt laskudes marrastusi  

10. Liumäelt laskutakse istukil. Mõlemad jalad tuleb sirutada sirgelt ette ja käed 

tuleb asetada rinnale risti või tõsta üles. Liumäelt ei tohi laskuda pea ees ega 

kõhuli. Liumäele ei tohi hüpata. Liumäe valesti kasutamine võib põjustada 

tõsiseid vigastusi. 

11. Keelatud on batuudi seintele ronimine, batuudi kõigutamine nii seest, kui 

väljast! 

12. Batuudil on keelatud maadlemine, tõukamine, lamamine, saltode tegemine 

jms 

13. Batuuti ei tohi kasutada, kui tuule kiirus ületab 11m/s.  
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14. Batuuti ei tohi kasutada, kui väljas on äikeseoht. 

15. Batuuti ei tohi kasutada, kui see on märg (nt vihmasaju tõttu). Märjal batuudil 

on libastumisoht ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Batuut tuleb 

kuivatada riidest lapiga või oodata kuni see ise ära kuivab. Kuivamiseks võib 

kuluda mitu tundi. Märja batuudi kasutamine kahjustab batuuti.  

16. Batuudist välja kukkumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. 

17. Batuut peab olema vähemalt kahe meetri kaugusel majast, puudest, 

veekogust jmt.  

18. Kontrolli batuudi kasutamise käigus, et vaiad ei oleks maast välja tulnud ja 

puhuri juurde ei ole tekinud puhuri tööd takistavaid asju, näiteks kilekott, riideid 

jmt.  


