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Miks aasta 2016?

 Venemaa dopingusaaga tipphetked

 Olümpia-aasta

 Uus keelatud ainete nimekiri



Õppetund nr 1

 Rikkumised tulevad avalikuks varem või hiljem
 Nii üksikisiku kui organisatsioonide kui riikide tasemel

 Dopinguproove ja uurimisandmeid võib säilitada 10 aastat



Õppetund nr 2

 Koolitus on oluline
 Vajalikud põhiteadmised dopingukontrollist

 Vajalik info sportlaste õiguste ja kohustuste kohta

 Vajalik koostöövalmidus, nii dopingukontrollis kui ka juhtumi menetlemisel

 Koolitus tähtis, et kujundada suhtumist



Õppetund nr 3

 Oluline on avalikult seista puhta spordi kaitseks
 Võtta sõna nii ametlikemas kui mitteametlikemas kanalites

 Puhta spordi päev 10. aprillil



Miks dopingu vastu võidelda?

1) Tekitab ebavõrdset eelist spordis

2) On kahjulik sportlase tervisele

3) Kahjustab spordi vaimu

Maailma dopinguvastase koodeksi eesmärk on kaitsta nende sportlaste õigusi,
kes spordivad puhtalt ja ausalt.



Sportlase kohustused

 Täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.

 Vastutama selle eest, mida ta manustab.

 Olema proovide võtmiseks kättesaadav.

 Teavitama oma raviarsti sellest, et ta on tippsportlane.

 Tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega.



Sportlase abipersonali kohustused

 Täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.

 Kasutama oma mõjujõudu, et levitada puhast sporti pooldavat
mõtteviisi.

 Tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega.

 Ei tohi ise kasutada ega omada keelatud aineid või võtteid.
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1) Positiivne test.

2) Sportlasepoolne keelatud aine või võtte kasutamine.

3) Dopingukontrolli ükskõik millise osaga manipuleerimine või
manipuleerimise katse.

4) Keelatud aine või keelatud võtte valdamine.

5) Mis tahes keelatud aine või keelatud võtte edasiandmine või

edasiandmise katse.

6) Keelatud aine või võtte sportlasele manustamine või
manustamise katse.
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7) Osavõtt.

8) Keelatud seotus.

9) Asukohateabega seotud rikkumine.

10) Proovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või
selles mitteosalemine.

Dopinguvastase reegli rikkumist võidakse tõendada mis tahes
usaldusväärsete vahenditega.



EAD tegevuste ülevaade 2016 I poolaastal

 Testimine
 kokku 252 testi (eelmisel aastal 355)

 EAD võistlusvälised vere- ja uriinitestid – 113 (109 uriiniproovi, 4 vereproovi

 EAD verepass – 46

 EAD võistlussisesed uriinitestid – 66 (sh tellitud testid)

 Koolitus
 osalenud 500 inimest (eelmisel aastal 355)

 Puhta spordi saadikud läbi viinud haridustegevusi 420-le inimesele

 Rio olümpiasportlaste ettevalmistus

 Koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil



Küsimused ja vastused
www.antidoping.ee

www.facebook.com/eestiantidoping

www.antidoping.ee/ravimid
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