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Spordivõistlustega  manipuleerimise  vastu  võitlemise kord 

Antud dokument reguleerib kontrolli erinevat liiki manipulatsioonide üle, mis on seotud 

võistluste läbiviimise ja osalemisega. Dokumenti uuendatakse iga kolme aasta järel Eesti 

Taekwondo Liidu juhatuse liikmete üldkoosolekul  ning põhineb Euroopa Nõukogu 

Konventsiooni uuendustel spordivõistluste manipulatsiooni kohta.  

Antud dokument puudutab kolme peamise punkti läbivaatamist: 

- doping 

- korruptsioonivastane töö  

- spordivõistluste võltsimine  

 

1. Doping 

Vastavalt  Rahvusvahelise Taekwon-do Föderatsiooni meditsiinilise komisjoni reeglitele  

peavad kõik sportlased täitma Maailma antidopingu koodeksi   reegleid. Need nõudmised on 

kohustuslikud  spordivõistlustel osalemisel s.h. ka Olümpiamängudel.   

 

Doping – see on ühe või mitme  antidopingu reegli rikkumine  vastavalt Maailma 

antidopingu koodeksi paragrahvidele 2.1.-2.8.   

 

Antidopingu reeglite rikkumise alla  kuuluvad: 

1. Keelatud substantside või selle metaboliitide või markerite  esinemine sportlaselt võetud 

proovis 

2. Keelatud ainete kasutamine või kasutamise katse.  

3. Peale ametliku teate kättesaamist proovide andmisest keeldumine või kõrvalehoidmine 

mõjuvate põhjusteta . 

4. Võltsimine või võltsimise katse  mingil  dopingu  kontrolli etapil.  

5. Spordis keelatud ainete või meetodite omamine. 

6. Keelatud ainete või meetodite levitamine või levitamise katse. 

7. Sportlasele keelatud aine või meetodi määramine või määramise katse. 

Antidopingu reeglitesse on lülitatud keelatud ainete nimekiri, mille mitteteadmine ei ole mitte 

mingil juhul õigustuseks nende rikkumisel. Keelatud ainete, meetodite ja tegevuste nimekirja  

uuendatakse pidevalt  ja on kättesaadav tutvumiseks Rahvusvahelise Taekwon-do 

Föderatsiooni ja Eesti Antidopingu leheküljel. 

 

Võistluste ajal keelatud ained ja meetodid:  
- stimulaatorid 

- narkootikumid 

- kannabinoidid 

- glükokortikosteroidid 

Võistluste ajal võib sportlane olla valitud dopingu kontrolli läbiviimiseks ning talle esitatakse  

Orgkomitee esindaja poolt teade testimise kohta. 
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Sportlase kohustused 
Sportlase peamine kohustus – mitte kasutada keelatud aineid ja meetodeid!  

Sportlane on kohustatud: 

 Õppida  tundma antidopingu koodeksit ; 

 Teada ja täita antidopingu reegleid; 

 Teada vastutuse kohta antidopingu reeglite rikkumise korral ; 

 Teada keelatud ainete nimekirja ja meetodeid ning jälgida muudatusi  nende kohta ; 

 Teada dopingu kontrolli protseduuri ja mitte takistada nende läbiviimist; 

 Osata formuleerida taotlus  terapeudilisele kasutamisele, kui meditsiiniliste näitajate 

kohaselt on vajalik ainete kasutamine, mis kuuluvad keelatud ainete nimekirja ; 

 Suhtuda ettevaatlikult toidulisandite kasutamisse, kuna need võivad sisaldada keelatud 

aineid; 

 Anda informatsiooni oma asukoha kohta ja olla kättesaadav vajadusel testimise 

läbiviimiseks.. 

 

Vaatamata sellele, et Liit ja personal (treener  ja  meeskonna spordiarst) mängivad tähtsat 

osa sportlasele informatsiooni esitamisel kõikide dopingu kontrolli aspektide kohta, lasub 

peamine vastutus ikkagi sportlasel endal. Ainult tema vastutab kõige selle eest, mis satub 

tema organismi.   

 

 

 

2. Korruptsioonivastane töö 

 
Vastavalt seadusele „Võitlus korruptsiooniga“ (red.30.06.2014) eesmärgiga ennetada 

korruptsiooniga seotud  tegevusi, kõrvaldada korruptsiooni tekke põhjusi  ja tegevusi, 

tugevdada profülaktilisi  meetmeid  ja tõsta vastutust  korruptsioonivastasel seadusandlusel, 

moodustati komisjon korruptsiooni ennetamises treeningprotsessi ja võistluste 

organiseerimisel ja läbiviimisel.  

 

Komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Taekwondo Liidu juhatuse liikmed, peamise treenerite 

koosseisu esindajad. 

 

Komisjoni peatähelepanu on pööratud : 

- Finantsiliste vahendite sihipärase ja efektiivse kasutamise rakendamine  

- Profülaktilise töö läbiviimine rikkumiste ennetamisel korruptsioonivastases seadusandluses 

treeningprotsessi läbiviimisel ja võistluste organiseerimisel. 

-  Koosolekute läbiviimine rajoonides korruptsiooni  ennetamiseks  ja vastutuse selgitamiseks   

- treeningprotsessi ja võistluste organiseerimise erinevate etappide kontrolli rakendamine 

eesmärgiga ennetada korruptsiooni ja teisi rikkumisi nende läbiviimisel. 

- Süstemaatilise  kontrolli ja iga aastase inventuuri organiseerimine.  

 

Komisjoni   tegevus teostatakse vastavalt kalendriaasta tööplaanile, mis on kinnitatud 

juhatuse liikmete üldkoosolekutel.  
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3. Spordivõistluste võltsimine 

 
Spordivõistluste võltsimine hõlmab endas manipuleerimist võistluste tulemuste ja üritustega, 

mida viivad läbi sportlased, meeskonnad, abipersonal, kohtunikud, võistluste läbiviimise 

ametiisikud  ja personal.  

 

Selline käitumine hõlmab endas: 

- võistluste tulemuste tahtlik kehtestamine või võistluste ajal teatud olukordade loomine või 

punktide levitamine; 

- tahtlik ebarahuldav osalemine matšis;  

- „ kokkumäng“ vastasega;  

- tahtlik mittekorrektne võistluste reeglite kasutamine ametiisiku poolt;  

- võistluste läbiviimise koha personali sekkumine;  

- sisemise informatsiooni kuritahtlik kasutamine oma isekate tulemuste saavutamiseks.. 

Igakülgseks võistluste võltsimiste vältimiseks loodi komisjon Eesti Taekwondo Liidu 

orgkomitee liikmetest kontrolli teostamiseks võistluste organiseerimise kõikide etappide ja 

läbiviimise üle. Kõik andmed säilitatakse paberkandjal ja elektrooniliselt.   

Komisjon koosneb kolmest inimesest. Komisjoni tegevus teostatakse vastavalt kalendriaasta 

tööplaanile, mis on kinnitatud juhatuse liikmete üldkoosolekutel. Komisjoni liikmed esitavad 

üksikasjalise aruande võistluste ettevalmistamise ja läbiviimise igast etapist. Komisjoni 

koosseis võib suureneda rahvusvahelise tasemega võistluste ettevalmistamisel.  

 
 
 
 
 
 

 

 


