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Aus mäng
1. Aus mäng (fair play) on olümpialiikumise 

nurgakivi ja spordieetika keskne mõiste

2. 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.

3. Ausat mängu nõutakse igalt sportlaselt. 

4. Mis tähendab sh, et tuleb kinni pidada spordi (sh   

dopinguvastastest) reeglitest, austada   

kaasmängijaid, võistkonnakaaslasi, treenereid ja sporti  

kui sellist.

Pierre de Coubertin 1863 - 1937
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Ajaloost

https://sportsanddrugs.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000017

• 1920: Esimesed antidopingu ideed

• 1928: IAAF keelustas stimulandid

• 1966: UCI ja FIFA alustasid testimist

• 1967: Esimene ROK keelatud ainete nimekiri

• 1968: Esimene OM-dopingutestimine: Grenoble (talv) ja Mexico (suvi)

• 1970: Anaboolsete steroidide lai levik

• 1974: Esimene usaldusväärne anaboolse steroidi test

• 1976: Anaboolsed steroidid lisatakse keelatud ainete nimekirja

• 1988: Ben Johnson testitakse positiivseks - anaboolse steroid!

https://sportsanddrugs.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000017


EPO (erütropoetiin) ja veredoping

• 1980-ndad: fookus veredopingule

• 1986: ROK keelustas veredopingu

• 1990: ROK keelustas EPO

• 2000: Esimene EPO testi väljatöötamine

• 2009:  Rashid Ramzi’t karistati tagasiulatuvalt CERA kasutamise eest Pekingi 
olümpiamängudel

…

2019: Seefeld, ADERLASS

• 150 politseinikku (80 GER/70 AUT)

• 21 sportlast 8 maalt, 5 spordiala, … ?



Kasvuhormoon, hGH (human growth hormone)

1989: ROK keelustab inimese kasvuhormooni (hGH)

2004: Esimese hGH testi heakskiitmine

2010: Esimene hGH juhtum - Suurbritannia ja Kanada

2012: Uus hGH test

2012: Kaks Venemaa jõutõstjat sanktsioneeriti London 2012 
paraolümpiamängudel

…

2019 ???



Geenidoping…

2002: Banbury geenidopingu konverents

2003: Geenidoping lisatakse WADA keelatud ainete ja võtete nimekirja

2004, 2005, 2008: … eksperdid, sümpoosionid, Stockholm, St.-Petersburg

2019: WADA 2020 keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri: Geeni- ja 
rakudopingu (M3) teksti on ajakohastatud.



Antidopingu õiguslik raamistik

1989: Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon 16.11.1989 
Strasbourg, Eesti ratifitseeris 1997, tegutsevad nn CAHAMA ja T-Do 
töörühmad

1999: WADA - Maailma dopinguvastane agentuur, 10. november 1999 
(asutajaks ROK ja osalisriikide valitsused)

2005: UNESCO Maailma dopinguvastane konventsioon 19.oktoober 2005 
Pariis, jõustus 01.02.2007. (2. enamratifitseeritud = 188 riiki/660 so.)

Maailma dopinguvastane koodeks (WADA Code) 2003, jõustus 2004, 

versioonid 2009, 2015 ja (2021). Koodeks oli kuni 2007-ni mitteriiklik dokument, 

al. 2007 siduv ka riikide valitsustele.



Maailma (WADA) dopinguvastane koodeks +



Mis on doping?

Dopingu mõiste:

Doping tähendab Maailma 
dopinguvastase koodeksi 
artiklites 2.1–2.10 
sätestatud ühe või 
enama dopinguvastase 
reegli rikkumist.

Artikkel 1: Maailma 
dopinguvastane koodeks 2015



Miks dopingu 
vastu võidelda?

• tekitab ebavõrdset eelist 
spordis

• on kahjulik sportlase 
tervisele

• kahjustab spordi vaimu (aus 
mäng)



Kellele 
dopinguvastased 
reeglid kehtivad?

Reeglid kehtivad:

• rahvusvahelise taseme
sportlastele vastavalt rahvusvahelise 
föderatsiooni sätetele; 

• riikliku taseme sportlastele
vastavalt riikliku antidopingu 
organisatsiooni sätetele; 

• kõikidele sportlastele, kes on 
üleriigilise spordialaliidu liikmed või 
litsentsiomanikud; 

• sportlaste tugipersonalile ja 
teistele isikutele, kes on kohustatud 
dopinguvastaseid reegleid järgima. 



Eestis: Karistusseadustik
3. jagu,

Ravimitega seotud süüteod

…

• § 195. Kallutamine dopingu kasutamisele

• (1) Ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna spordis, samuti 
ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest või ravimi dopinguna 
manustamiseks üleandmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

• (2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud korduvalt;
2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

• (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on 
toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001


Kes on sportlane?

Mis tahes Mis tahes isik, kes võistleb
mingil spordialal rahvusvahelisel
tasemel või riiklikul tasemel

Dopinguvastasel organisatsioonil on 
õigus kohaldada dopinguvastaseid 
reegleid ka sportlase suhtes, kes ei 
ole ei rahvusvahelisel tasemel ega 
ka riiklikul tasemel tegutsev 
sportlane, ja sel moel laiendada talle 
mõiste „sportlane” kehtivust



Kes on sportlase 
tugipersonal?

Mis tahes juhendaja, treener, 
mänedžer, agent, võistkonna 
abiline, ametnik, meedik või 
parameedik, lapsevanem või mis 
tahes muu isik, kes teeb 
spordivõistlusel osaleva või 
selleks valmistuva sportlasega 
koostööd, ravib või abistab teda



EOK treenerite 
eetikakoodeks

Treener peab juhtima dopingu ja 
keelatud meetodite kasutamise 
vastast ennetustegevust, selgitama 
treenitavatele järjekindlalt 
dopingainete ja keelatud meetodite 
kahjulikku mõju.



Dopinguvastaste 
reeglite rikkumised 
1/7

1. Keelatud aine või selle 
metaboliitide või markerite 
olemasolu sportlaselt võetud 
proovis 

2. Keelatud aine või keelatud 
meetodi kasutamine või 
kasutamise katse sportlase 
poolt. 



Dopinguvastaste 
reeglite 
rikkumised 2/7

3. Proovi andmisest 
kõrvale hoidmine, sellest 
keeldumine või selles
mitteosalemine. 



Dopinguvastaste 
reeglite 

rikkumised 3/7

4. Ebaõnnestunud 
asukohainfo 
edastamine kolmel korral 
12 kuu jooksul 
registreeritud testibaasi 
kantud sportlase poolt. 



Dopinguvastaste 
reeglite rikkumised 4/7

5. Dopingukontrolli 
mistahes osaga 
manipuleerimine või 
manipuleerimiskatse.  



Dopinguvastaste 
reeglite 
rikkumised 5/7

6. Keelatud aine või võtte 
valdamine.  

7. Mistahes keelatud aine või 
keelatud võtte edasiandmine
või edasiandmise katse 
(kaubitsemine).

8. Keelatud aine või võtte 
tarvitamine või tarvitamise 
katse (teiste poolt).  



Dopinguvastaste 
reeglite 
rikkumised 6/7

9. Osavõtt: Abi osutamine, 
kihutamine, kaasa aitamine, 
kallutamine, ühine 
tegutsemine, varjamine või 
muu teise isiku poolne tahtlik 
osavõtt, millega kaasneb 
dopinguvastase reegli 
rikkumine või rikkumise katse.



Dopinguvastaste 
reeglite 
rikkumised 7/7

10. Keelatud seotus.

Koostöö tegemine isikuga, 
näiteks treeneri, arsti või 
füsioterapeudiga, kes on süüdi 
mõistetud kriminaalkuriteos või 
tsiviilkuriteos, mis on 
samaväärne dopinguvastaste 
reeglite rikkumisega.  



Rikkumise 
katse?

Dopinguvastaste reeglite 
rikkumise tõestatud katse eest 
karistatakse samamoodi kui 
reeglite rikkumise eest.  



Karistused - WADA koodeks

1. Võistluskeeld max. 4 aastat

2. Võistluskeeld max. 4 aastat

3. Võistluskeeld max. 4 aastat

4. Võistluskeeld max. 2 aastat

5. Võistluskeeld max. 4 aastat

6. Võistluskeeld max. 4 aastat

7. Võistluskeeld 4 aastat - eluaegne

8. Võistluskeeld 4 aastat - eluaegne

9. Võistluskeeld min. 2 - max. 4 aastat

10. Võistluskeeld min 1 - max. 2 aastat



Sportlase 
kohustused!

1. Täitma kõiki 
dopinguvastaseid eeskirju ja 
reegleid.

2. Vastutama selle eest, mida 
ta manustab. 

3. Olema proovide võtmiseks 
kättesaadav.

4. Teavitama oma raviarsti 
sellest, et ta on tippsportlane. 

5. Tegema koostööd 
dopinguvastaste 
organisatsioonidega.



Absoluutse 
vastutuse 
põhimõte!

Sportlased

vastutavad ükskõik millise

keelatud aine eest, mis leitakse

nende proovidest (kehast)



Tugipersonali 

kohustused!

1. Kohustub mitte kasutama 
või valdama keelatud aineid 
või keelatud võtteid ilma 
mõjuva põhjuseta.

2. Treenerid ja teised 
sportlase tugiisikud on 
sportlastele sageli 
eeskujuks. Nad ei tohiks 
käituda viisil, mis on 
vastuolus nende kohustusega 
innustada oma sportlasi 
dopingu kasutamisest 
hoiduma.

3. Vastutavad spordivaldkonna 
muude distsiplinaareeskirjade 
järgi



WADA 
koodeksi
rakendamine

1. Näiteks võib rahvuslik 
spordialaliit või 
rahvusvaheline alaliit 
keelduda treeneri litsentsi 
pikendamisest juhul, kui 
kõnealuse treeneri järelevalve 
all on mitu sportlast pannud 
toime dopinguvastaste 
reeglite rikkumisi.



WADA keelatud ainete ja meetodite 
nimekiri 1/2

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) koostab ja haldab 
keelatud ainete ja meetodite nimekirja, milles on loetletud 
ained ja meetodid, mida on keelatud spordis kasutada. 

Selleks, et aine või meetod kantaks keelatud ainete 
nimekirja, peab see vastama kolmele kriteeriumile:  

1) ainel või meetodil on potentsiaalne võimekust parandav      
toime; 

2) aine võib olla tervisele ohtlik;  

3) see võib rikkuda sportlikku vaimu.



WADA keelatud ainete ja keelatud 
võtete nimekiri 2/2

Uuendatakse igaks aastaks, 2020 on ilmunud ja eesti keelde tõlgitud, vt. EAD saidil

Keelatud ainete ja võtete nimekiri on jagatud järgmistesse rühmadesse: 

a) kümme erinevat ainerühma (S0-S9) 

b) kolm rühma, mis kirjeldavad keelatud dopingumeetodeid (M1-M3). 

c) ained, mis on keelatud vaid teatud tüüpi spordialadel, näiteks beetablokaatorid (P1).

• S0-S5 hulka kuuluvad anaboolsed steroidid, hormoonid, beta2-agonistid ja maskeerivad ained, 

• rühmad M1, M2 ja M3 hõlmavad veredopingut, k/f manipuleerimist ja geeni- ja rakudopingut. 

• kõik need rühmad on keelatud kogu aeg (võistluste ajal ja võistlusvälisel ajal).  ‘

• S6 –S10 on keelatud võistluste ajal



Kuidas ravimeid kontrollida?

• Ravimeid saab kontrollida nii ravimi nime kui toimeaine
põhiselt spetsiaalsetest andmebaasidest.

• Kontrollida, kas ravim või toimeaine on keelatud ainete 
nimekirjas.

• NB! Erinevused VV ja VS kasutamise keeldudel
• EAD kodulehel on uuendamisel Eestis registreeritud 
ravimite võrdlev andmebaas, avatakse ASAP.

• Rahvusvahelised andmebaasid asuvad aadressil 
https://www.globaldro.com/Home
• Soome ravimite andmebaas https://kamu.suek.fi/#!/
ANDMEBAASI INFO EI VABASTA SPORTLAST 
VASTUTUSEST!!! 

https://www.globaldro.com/Home
https://kamu.suek.fi/#!/








Toidulisandid

Toidulisandite tarvitamine võib 
kaasa tuua positiivse 
dopinguproovi.

Riskid.

1. Toidulisandi pakendile ei pruugi 
olla keelatud aineid märgitud.  

2. Toidulisand on saastatud keelatud 
ainega. 

3. Toidulisandi koostisesse on 
keelatud aine märgitud teise 
nimetusega kui keelatud ainete 
nimekirja. 

4. Internetis müüakse võltsitud
tooteid. 



Kuidas 
toidulisandeid 
kontrollida?

• Ühene vastus: neid ei saagi 
kontrollida.

• WADA koodeks ütleb:

• sportlane peab igal juhul 
tõendama, kuidas keelatud 
aine organismi sattus

• sportlane peab näitama, et 
ta ei soovinud tõsta 
sportlikku sooritust

• kui on kindel, et toidulisand 
saastunud ja kasutamine 
põhjendatud, võib pääseda 
hoiatusega



Rv. info toidulisandite kohta:

1. Kölni nimekiri (GER)

https://www.koelnerliste.com/en/

2. Supplements 411 (USA)

https://www.usada.org/substances/supplement-411/

3. Informed sport (GBR) 

https://www.informed-sport.com/

https://www.koelnerliste.com/en/
https://www.usada.org/substances/supplement-411/
https://www.informed-sport.com/


Info toidulisandite kohta: „Kölni nimekiri“ (1)



Info toidulisandite kohta: Supplement 411 (2)



Info toidulisandite kohta: Informed Sport (3)



Toidulisandite
kontrollimise
teekond



Dopingu mõjud tervisele

Dopinguained ja -meetodid võivad põhjustada:

1) erinevaid kõrvalmõjusid (füüsilised, psühholoogilised, sõltuvus ..)

2) erinevaid kahjulikke tagajärgi tervisele, sh:

- anaboolsed steroidid: akne, venitusarmid, juuste väljalangevus „naise 
rindade“ arenemine meestel, suurendada või pärssida libiidot, viljakuse 

pärssimine, viljatus, maksa ja südame kahjustused, sh eluohtlikud;

- stimulandid: peavalu, erutus, rahutus, ärritus, agressiivsus, unehäired, 
värinad, vererõhu tõus, südamepekslemine, infarkt, insult, psühhoosiseisundid, 
kuumarabandus, lihaskahjustused, neerupuudulikkus, surm…

- EPO: süstlakohtade reaktsioonid, gripilaadsed sümptoomid, vererõhu tõus, 
tromboosioht, insuldi/infarkti oht, allergiad (ah anafülaktiline šokk), pöördumatute 
kõrvalmõjude oht elu lõpuni.



Ravi eesmärgil lubatud erand (TUE)

Kui pead kasutama keelatud ainet sisaldavat ravimit ja muid 
ravivõimalusi ei ole, taotle ravi eesmärgil lubatud erandit (TUE).

TUE lubamise kriteeriumid:

• ilma ravimi tarvitamiseta sinu tervis tõenäoliselt halveneb oluliselt;  

• ravim ei põhjusta pärast paranemist võimekuse tõusu; 

• lubatud alternatiivsed ravivõimalused puuduvad; 

• ravimi kasutamise eesmärk ei ole varasemalt kasutatud keelatud 
ainete kõrvalmõjude ravimine. 



Kuhu TUE taotlus saata?

Rahvusvahelise tasandi sportlased: 

taotlus saata rahvusvahelisele spordiföderatsioonile (IF). 

Riikliku taseme sportlased: 

taotlused saata riigi antidopingu organisatsioonile (EAD). 

Muud sportlased: 

taotlused saata riigi antidopingu organisatsioonile (EAD).

Info: WADA, IF, EAD kodulehelt 



Dopingukontrolli protseduur

• Sportlaste valimine (IC/OOC)

• Teavitamine

• Proovi kogumine

• Analüüsimine 

• Tulemuste haldamine

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=sWhudwnE3Fg

https://www.youtube.com/watch?v=sWhudwnE3Fg


Sportlaste valimine dopingukontrolli

• Rahvuslik (või rahvusvaheline testibaas) – RTP (min 3 x aastas)

• Suurvõistlustele (OM, MM, EM jm) pürgivad sportlased vähemal 
ühel korral;

• Konkreetsete vihjete või kahtlustuste alusel;

• Eestis toimuvate rahvusvahelistel või üleriigilistel võistlustel 
osalevat sportlasi spordialaliidu või korraldaja tellimuse alusel; 

• Juhuvalimi alusel.



Sportlase kohustused dopingukontrollis

• Jääda igal ajal dopingukontrolli ametniku asjakohase jälgimise 
alla kuni dopingukontrolli protseduuride lõpetamiseni.

• Esitada sobivad tuvastusdokumendid.

• Saabuda dopingukontrolli punkti niipea kui võimalik.

• Järgima antud juhiseid. Keeldumine testimisest ja/või juhistele 
mitteallumine kujutab endast dopinguvastaste reeglite rikkumist 
ja võib viia karistuseni.



Sportlase õigused dopingukontrollis
• Esindaja kaasavõtmine dopingukontrolli (soovitatav). 

• Küsida lisateavet dopingukontrolli protseduuri kohta.

• Kui sportlane on dopingukontrolli ametniku jälgimise all, võib ta 
paluda lisaaega dopingukontrolli punkti saabumiseks

• riiete, tuvastusdokumentide ja/või esindaja ning tõlgi (vajaduse korral) 
kaasavõtmiseks dopingukontrolli punkti

• oma soojenduse/treeningusessiooni lõpetamiseks
• vajaliku meditsiinilise ravi saamiseks
• mis tahes muudel põhjustel, mille kiidab heaks dopingukontrolli ametnik

• ja lisaks võistlussiseste testide puhul
• osaleda allesjäänud võistlustel
• anda meediale intervjuusid
• osaleda auhinnatseremooniatel

• Sportlane võib nõuda testimisprotseduuri muutmist WADA 
rahvusvahelise testimis- ja uurimisstandardi järgi, kui sportlane on 
puudega või alaealine.



Berlingeri uriinikitid, sh Tokyo 2020



Uriini erikaalu määramine

Digital Hand-held Pocket Urine 
Refractometer - PAL-10S



Dopingukontrollivorm 1/3



Dopingukontrollivorm 2/3



Dopingukontrollivorm 3/3



Küsimused? info@antidoping.ee

Lisainfo: 

https://antidoping.ee/

https://www.wada-ama.org/

Dopingukontrolli video vt aadressil -
https://antidoping.ee/testimine/dopinguko
ntroll/

mailto:info@antidoping.ee
https://antidoping.ee/
https://www.wada-ama.org/
https://antidoping.ee/testimine/dopingukontroll/

