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Sportlasel on järjest vähem 

võimalik öelda: mina ei tea 

midagi. 



Kuidas ravimeid kontrollida? 1/2 

• Eestis Eesti 

Antidopingu hallatav 

ravimite register  

http://www.antidoping.e

e/ravimid/  

– Mõistlik teha 

ekraanitõmmis antud 

kuupäevaga 

– Sisaldab ainult Eesti 

müügiloaga ravimeid 



Kuidas ravimeid kontrollida? 2/2 

• Tasub otsida teiste riikide andmebaase 

– Nt kui USAst ostetud, siis GlobalDro 

– Samuti säilitada väljavõte 

• Tavaline internetiotsing ka aitab 

• Mõistlik meeles pidada, et Sudafedi ei ole 

soovitav võtta 24h enne võistlusi (ometi 

dopingukontrollivormile kirja, kui võetud) 

• Enamasti ravimite andmebaasid ei anna 

infot toidulisandite kohta 



Kui ravim on keelatud? 

• TUE – raviotstarbeline erand 

• Täpsemalt 

http://www.antidoping.ee/sportlasele/tue/ 

• Kui astmarohud, siis 

http://www.antidoping.ee/sportlasel-on-

astma/ 

• Võtke ühendust Eesti Antidopinguga! 



Dopingukontroll – 11 sammu 



Võistluste lõpust 

dopingukontrolliruumini 

1. Sportlase valimine 

2. Sportlase teavitamine 

3. Saabumine dopingukontrolliruumi 

 



4. Proovivõtuvahendid 



WC-s 

 

5. Proovi andmine  

6. Uriini kogus  

 



7. Proovi jagamine 

 

  

 



Mäng purkidega: 

 

7. Proovi jagamine  

8. Proovide sulgemine  

9. Erikaalu mõõtmine  

 

 



10. Dopingukontrollivormi 

täitmine 1/5 



10. Dopingukontrollivormi 

täitmine 2/5 



Sul tuleb dopingukontrolli käigus meelde, et 

oled võtnud Sudafedi, mis on võistluste ajal 

keelatud. Kuidas toimida? 



10. Dopingukontrollivormi 

täitmine 4/5 



10. Dopingukontrollivormi 

täitmine 5/5 



11. Laborimenetlus 



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. 



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. 



Vereproov 

  Vereproov ei asenda uriiniproovi 

  20-30 minutit puhkust 

  Mõlemad jalad kindlalt maas 

  Mitte pärast sauna 

  Jälgida koode  

  Küsida selgitusi 



Kui kaua proove säilitatakse? 

 

 

  Proove võidakse külmutada, säilitada ja 

uuesti analüüsida 10 aastat. 

 



Kuidas toidulisandeid kontrollida? 

• Ühene vastus: nende kontroll on ebaühtlane. 

• Tuleb hinnata, kas: 

– See toidulisand on hädavajalik 

– Selle tarvitamine toob kaasa mingeid riske 

• 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 



CAS-juhtumid 

• Otsus CAS OG 12/07: on raske näha, 

mida sportlane oleks veel võinud teha, et 

riski maandada … (hoiatus) 

• CAS 2011/A/2645: sportlane toetus 

meditsiinilisele soovitusele (hoiatus) 

• CAS A2/2011: sportlane ei küsinud arstilt 

nõu ega olnud saanud koolitust 

(võistluskeeld 6 kuud) 



Muud juhtumid 

• Juhtum UKAD vs Whyte: polnud 

koolitust, ei otsinud arstilt abi, ei teinud 

internetiotsingut (24 kuud) 

• Juhtum Eestis: sportlane väitis, et 

keelatud aine spordijoogis, ei teinud 

taustatööd (24 kuud) 

 

 



CAS-juhtum (hoiatus) 

• Põhjalik internetiotsing 

• Varasemad karistused puuduvad 

• Arsti nõu 

• Treeneri nõu 

• Sildil polnud hoiatust 

• Ostetud apteegist 

• Keelatud ainet vähe 

• Aine ei tõsta sportlikku sooritust 

• Kasutati meditsiinilisel otstarbel 

• Sportlasel on aus loomus. 

• Ei pannud 

toidulisandit 

vormile kirja 

• Sportlane on 

tipptasemel 

sportlane ja 

saanud 

antidopingu 

koolitust 



Aitäh ning edu võistlustel! 

Elina Kivinukk 

elina.kivinukk@antidoping.ee  
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