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Olümpialiikumine ja aus mäng

• Parun Pierre de Coubertin (1863 – 1937) käivitas kaasaegsed
olümpiamängud 1896

• Aus mäng (fair play) on olümpialiikumise nurgakivi ja spordieetika keskne
mõiste

• Fair play märksõnad:

aus konkurents, lugupidamine, sõprus, meeskonnavaim, võrdsus, sport ilma

dopinguta, kirjalike ja kirjutamata eeskirjade austamine, sh ausus,

solidaarsus, sallivus, hoolivus, täiuslikkus ja rõõm.

• Ausat mängu nõutakse mh igalt sportlaselt ja tugipersonalilt (sh
treenerilt).

• Mis tähendab sh, et tuleb kinni pidada spordi (sh dopinguvastastest)
reeglitest, austada kaasmängijaid, võistkonnakaaslasi, treenereid ja
sporti kui sellist.



Spordi võlud 2022

Sport +

Aus mäng > Väärtused. Reeglid > dopinguta sport

Ainulaaadsus > sporditulemuste etteennustamatus

Eraldi eluvaldkond = haridus, kultuur, riiklik poliitika

Elukutse > sportlane, treener jm tugipersonal

Meelelahutus > turism > majandustegevus

Äri > Suured rahad



Spordi valud 2022

Sport -

Doping > EN ja UNESCO konventsioonid

Kokkuleppemängud > EN konventsioon > 1,1 mld

Väärkohtlemine/sporditurvalisus > …… EN :(

Spordivõistluste turvalisus > EN konventsioon

Spordieetika > Euroopa SE-koodeks ja Euroopa S-harta

Spordikorruptsioon > Interpol/Europol



Eesti Antidopingu ja Spordieetka SA

EESMÄRK (EADSE põhikiri.2.1.):

Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist,
ausat sporti,

sh aidata kaasa:

(a) dopingu kasutamise ennetamisele;

(b) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;

(c) diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;

(d) spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;

(e) muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide
lahendamisele.





Antidoping
• KARS 2020 > Dopingukuritegu

• WADA koodeks 2021 + 8 rv standardit

• Eesti dopinguvastased reeglid 2021 (WADA poolt kinnitatud)

• Testijate rahvusvaheline sertifitseerimine > ITA (Int. Testing Agency)

• Paberivaba testimine > WADA DCO Central

• Uued ja modernsed testivahendid > Lockcon

• Kuivvere testimine > Dried Blood Spot (DBS) > uus meetod

• Balti koostöö > memorandum 10.11.2022

• EADSE tasuta koolitused

• Eestikeelne e-kursus + sertifikaat + 1 EAP

• Ravimiotsing (koostöös SKTSA-ga) > ravim/toimeaine

• ERASMUS+ projekt > Mindful Muscles 2021-2023

• KuM doping leviku uuring 2023



Dopingukuritegu - KARS § 195.

(al. 01.03.2020) Definitsioon:

Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise
konventsiooni kohaselt dopinguna käsitatava aine või
meetodi määramine, kasutamisele kallutamine või
sellise aine üleandmine või aine või meetodi kasutamisel
abistamine, samuti dopinguna kasutamise eesmärgil
dopinguna käsitatava aine üle riigipiiri toimetamine või
selle valdamine tootmise, valmistamise, turustamise,
vahendamise või edasiandmise eesmärgil.
- kokku 6 tegevust, kuid tarvitamine mitte (sic!)



WADA koodeks (2021) ja rv. standardid (8)



Dopingu definitsioon

Doping tähendab Maailma dopinguvastase koodeksi artiklites 2.1–2.11
sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist.

Artikkel 1:
Maailma dopinguvastane koodeks 2021



Maailma Dopinguvastased reeglid
Karistus: võistluskeeld 1 aasta - eluaegne

1. Positiivne dopinguproov (testimine)
2. Keelatud aine või meetodi kasutamine
3. Keeldumine ja kõrvalehidmine
4. Asukohateabega seotud rikkumine
5. Manipuleerimine
6. Dopingu valdamine
7. Dopingu vahendamine
8. Keelatud abi osutamine
9. Keelatud osavõtt
10.Keelatud koostöö
11.Takistamine või kättemaks





Heiki Nabi case 2021 - 2022

• 06.01.2021 Keelatud aine
(letrosool) sisaldumine
dopinguproovis

• 06.04.2021 Harju Maakohus
ei menetlenud kaebust

• 27.06.2021: kaheaastane
võistluskeeld kuni
19.03.2023

• 09.07.2021 CAS ei
rahuldanud esmast
õiguskaitset 2021

• 20.10.2022 CAS ei
rahuldanud apellatsiooni



Spordivõistlustega manipuleerimine
• Euroopa Nõukogu (Macolini) konventsioon 2014 > Eesti pole veel ratifitseerinud

• ROK > OLYMPIC MOVEMENT CODE ON THE PREVENTION OF THE MANIPULATION OF
COMPETITIONS

• Spordiseadus: riiklik kontaktpunkt > KuM > haldusleping> EADSE 2021

• Spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse koordinaator EADSEs 2021

• Copenhagen Group – 33+ liiget, sh EADSE

• Juhtivuurija EADSEs 2022

• ROK/EADSE: Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise olümpialiikumise
koodeksi rakendamise näidiseeskirjad spordiorganisatsioonidele 2022

• KuM uuring 2022 1) kokkuleppemängude levik 2) õiguruum

• EADSE koostööpartnerid võistlustulemuste monitoorimisel
• Sportradar 2021
• GLMS (Global Lottery Monitoring Group) 2021
• IBIA (International Betting Integrity Association)
• 2022Genius Sports 2022

• E-kursus (EST/ENG/RUS) + sertifikaat + 1 EAP (2022 lõpp)

• ERASMUS+ projekt IntegriSport3 - 2022-2024



Lihtsad reeglid!
NB! Reeglite rikkumine on karistatav!

Ära panusta oma spordialal!

Ära manipuleeri sporditulemustega!

Ära anna/võta hüvitusi!

Ära anna siseinfot!

Teavita rikkumisest!

Tee koostööd uurimisega!



Uuringu tulemused (esitlus KuM-is 14.11.2022)

• Kokkuleppemängudes osalemist välismaal tunnistas 2% ja Eestis 4%
vastanutest. Samas isikuid, kes olid kokkuleppemängudes Eestis
osalenud, teadis rohkem, 14% vastanutest. Need juhtumid olid valdavalt
aga vanemad kui viis aastat.

• Rohkem valmistavad muret sportlaste, treenerite ja kohtunike hulgas
valitsevad hoiakud. Nimelt, üle 10% vastanutest leidis, et teatud juhtudel
on kokkuleppemängudes osalemine õigustatud. 16% vastanutest leidis, et
kokkuleppemängud ei kujuta endas spordile ega selle mainele suurt ohtu
ning ei pea vajalikuks kokkuleppemängudes osalejate ranget karistamist.
Murettekitav on ka see, et kümnendik vastanutest ei pea vajalikuks endale
või kellelegi teisele tehtud spordivõistlusega manipuleerimise
ettepanekust teavitada ning suurel osal (umbes 30-40%) puudub sel
teemal seisukoht.



Väärkohtlemine
• Rahvusvaheline koolitusseminar “Terve spordi eest.”

26.11.2019 Radisson Blu Olümpias, sh eksperdid Norrast ja
Belgiast, 170 osalejat (vt videod, esitlused)

• Väärkohtlemise ennetamine spordis. Käsiraamat EST/RUS
(2019)

• Praktilisi juhiseid väärkohtlemise märkamisel
spordiorganisatsioonis. EST/RUS (2020)

• Spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte
väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite
lahendamiseks 01.06.2021, EST/RUS

• Kodukorra näidis spordiorganisatsioonidele (2022)

• TÜ uuring väärkohtlemse leviku kohta Eesti spordis (2022+)



Väärkohtlemine (2)

• Sporditurvalisuse koordinaator

• SoM vägivallaennetuse koolitused 2022+ (tasuta)

• Poster > Turvalise spordi nimel 2022

• Kavas töötada välja eestikeelne e-kursus 2023



Euroopa spordieetika koodeks

1992: Ausat mängu (fair play) defineeritakse mitte ainult kui
käitumisviisi, vaid ka mõtteviisi, mis välistab pettuse, äraostmise,
dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), ekspluateerimise,
liialdatud kommertslikkuse ja korruptsiooni.
2010: Ausa mängu küsimused on seotud pettuse vältimisega,
eeskirju järgides ebaõiglaste strateegiate kasutamisega, dopingu
kasutamisega, toidulisandite kuritarvitamisega, vägivallaga (nii
füüsilise kui ka verbaalse vägivallaga), laste, noorte ja naiste
seksuaalse ahistamisega ja väärkohtlemisega, noorte
sportlastega kauplemisega, diskrimineerimisega,
ärakasutamisega, ebavõrdsete võimalustega, ülemäärase
kommertsialiseerimise ja korruptsiooniga.
2021: Euroopa Spordi Harta (uus redaktsioon, sh SE)
Kas Eesti sport vajab spordieetika koodeksit?



Spordieetika
Juhtivuurija 2022 > 20 spordiala > 25+ juhtumit > näited 1

• alaealine ja füüsiline väärkohtlemine

• vaidlus sportlase ja alaliidu juhtimisotsuste vahel, HJT rikkumised

• tüli ja šantaaž, HJT võimalik rikkumine

• treeneri eetikakoodeksi rikkumine – 2 juhtu

• treeneri poolne väärkohtlemine

• konfliktid ja vaimne väärkohtlemine – 2 juhtu

• vaimne väärkohtlemine ja finantsrikkumised

• treeneri poolne võimalik väärkohtlemine, erimeelsus sportlasega

• endise treeneri poolne vaimne väärkohtlemine ja alusetud nõuded



Spordieetika (2)
Juhtivuurija 2022 > 20 spordiala > 25+ juhtumit > näited 2

• füüsiline konflikt sportlase ja treeneri vahel, treener karistatud KARS-i §121 lg 1 järgi, sh
rahatrahv 1981 eurot

• spordialaliidu juhtimiskriis ja HJT tõsised rikkumised

• rv. kokkuleppemängu kahtlustustega klubi loomise ja liitumise soov

• vaimne ja füüsiline väärkohtlemine treeneri poolt/ rassiline diskrimineerimine – 2 juhtu

• treeneri poolne vaimne väärkohtlemine/ kokkuleppemängu kahtlus – 2 juhtu

• spordisüsteemi välised võistlused kokkuleppemängude kahtlusega

• alaealise vaimne väärkohtlemine treeneri/ametniku poolt

• konflikt võistluskorraldaja ja sportlase vahel

• alaealise vaimne väärkohtlemine treeneri poolt

• konflikt sportlaste/klubi ja spordialaliidu vahel

• treeneri ebasportlik käitumine



Kuidas saab sport ja spordiala
ennast kaitsta?

•Spordieetika head tavad/koodeks
•Käitumisreeglid/kodukord s.organisatsioonis
•Märgata!
•Reageerida!
•Menetleda!
•Kriminaal- või distsiplinaarmenetlus
•Karistused (kriminaal-, distsiplinaar-)
•Koostöö EADSEga



Küsimused?

Lisainfo:

EADSE: https://eadse.ee/

info@eadse.ee

TÄNUD TÄHELEPANU EEST!
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