
   
 

 

Tere, head antidopingu vabatahtlikud! 

Euroopa U23 meistrivõistlused kergejõustikus toimuvad 9.-12. juulil Tallinnas Kadrioru 
staadionil. Liialdamata ütlen, et need õnnestuvad tänu teile! 
 
Mina olen Elina, töötan Eesti Antidopingus ja koordineerin võistluste ajal nende vabatahtlike 
tööd, kes abistavad antidopingu tegevuste juures. 
 
Antidopingu tegevusi, kus vajame vabatahtlike abi, on kokku kolm: ootame teid 
dopingukontrolli saatjateks, lisaks on meil kaks haridustelki, üks sportlastele, teine 
pealtvaatajatele. 
 
Sportlaste haridustelk 

Kuna sportlaste haridustelki organiseeritakse koos Euroopa Kergejõustikuliidu inimestega, on 
nende sooviks töötada kindla meeskonnaga läbi terve võistluse. Vabatahtlike ankeetide seast 
on tehtud esmane valik ja nendega on juba Euroopa Kergejõustikuliidu poolt ühendust 
võetud. 
 
Saatmine dopingukontrollis 

Dopingukontroll on võistluste oluline osa ja need toimuvad kokku viiel päeval, kolmapäevast 
pühapäevani. Enamik teist saab osaleda dopingukontrollis olles sportlase saatja, kes teavitab 
sportlast dopingukontrollist, võtab temalt allkirja ning saadab teda dopingukontrolli ruumi. 
Võite juba eelnevalt ülesandeid uurida meie kodulehelt, aga eelnevalt toimub ka kolm 
koolitust. 
 
Kõige rohkem vajame dopingukontrolli vabatahtlikke kolmapäeva, so 8. juuli, varahommikul 
ja ennelõunal nelja hotelli, kus sportlased ööbivad. Ülejäänud neljal päeval on vabatahtlikke 
vaja staadionile hommikuks ja õhtuks, aga kõik kellaajad anname teile jooksvalt teada. 
Dopingukontrolli juures on oluline meeles pidada, et tegemist on vastutusrikka ülesandega, 
kus võib tekkida ootamatusi ja seetõttu hindame kõrgelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist. 
 
Pealtvaatajate haridustelk 

Kolmandaks ülesandeks on osaleda Eesti Antidopingu haridustelgis pealtvaatajatele, kus on 
võimalik tutvustada harrastussportlastele mõeldud e-õppeprogrammi „Spordin puhtalt“ 
(www.spordinpuhtalt.ee). Kui teie seas on huvilisi, kes soovivad selleski tegevuses kaasa 
lüüa, andke mulle teada, siis saame organiseerida vahetustega töö ja nii ei lähe see kõik 
üksluiseks. 
 
Samuti edastan üksikasjad lähenevate koosolekute kohta. Antidopingu vabatahtlikele on 
kolm koosolekut, kohustuslik on osaleda vähemalt ühel neist. 

http://www.spordinpuhtalt.ee/


   
 

Esimene koosolek 

Teisipäeval 30. juunil kell 18.00 toimub esimene vabatahtlike kohtumine Tallinnas Nordic 
Hotel Forumis Siriuse konverentsisaalis.  

Ajakava:  

18.00-18.30 Võistluste korraldajate sõnavõtt 

18.30-19.00 Valdkonna juhid tutvustavad ennast ja enda valdkonda 

19.00-20.00 Vabatahtlike juhendamine valdkondadekaupa 

Teine koosolek 

Pühapäeval 5. juulil kell 12.00 kohtume Kadrioru staadionil, kus vastame nädala jooksul 
tekkinud küsimustele, jagame vabatahtlike t-särgid ja kotid ning abistame meenekottide 
pakkimisega. 

Kolmas koosolek 

Antidopingu vabatahtlikel on võimalus ka kolmandaks koolituseks teisipäeval 7. juulil kl 
20.00, asukoha täpsustame. Siis on veel võimalik dopingukontrollist teavitamise 
üksikasjadega tutvuda ja kaugemalt tulijad võivad planeerida endale osalemise sellel 
kohtumisel ega pea eraldi sõitu ette võtma. 

Kuna antidopingu saatjate roll on väga vastutusrikas, on oluline, et osaleksite vähemalt ühel 
koolitusel enne võistlusi. Enne koolitusele saabumist soovitame tutvuda saatja juhendiga, 
mis on toodud allpool, samuti võib uurida dopingukontrolli protseduuri kohta Eesti 
Antidopingu kodulehelt www.antidoping.ee  

Ägedat võistluselamust soovides, 

Elina Kivinukk 

Lisainfo: elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762. 
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SPORTLASE SAATJA JUHEND 

 

Sportlase saatja teavitab sportlast dopinguproovi nõudest ja saadab sportlast alates 

teavitamisest kuni tema lahkumiseni dopingukontrolli punktist. Võimalikest sportlasepoolsest 

eeskirjade rikkumisest tuleb testijat teavitada. Ülesanded hõlmavad järgmist: 

1. Tutvustama end sportlasele, kasutades selleks oma ametlikku identifitseerimise kaarti 
ja ütlema talle, et ta on valitud dopingukontrolli ja tal tuleb anda kas uriini- ja/või 
vereproov.  

 

2. Jälgima sportlast igal ajahetkel, alates teavitamisest kuni sportlase lahkumiseni 
dopingukontrolli punktist. 
 

3. Tegema kindlaks sportlase isiku ja vajadusel küsima dokumenti. 
 

4. Märkima dopingukontrolli vormile teavitamise kellaaja, võtma sportlase allkirja, 
kirjutama oma allkirja ja andma koopia sellest sportlasele.  
 

5. Tagama sportlast ja dopingukontrolli puudutava informatsiooni konfidentsiaalsuse 
ega mitte avaldama seda kolmandatele isikutele.  
 

Saatja peaks sportlast informeerima järgmisest: 

- tal on õigus testiruumi kaasa võtta üks abiline/esindaja ja vajadusel ka tõlk 
- ta peab testimisruumi kaasa võtma isikut tõendava dokumendi või foto ja 

nimega akrediteerimiskaardi 
- ta peaks ilmuma dopingukontrolliruumi nii kiiresti kui võimalik (samas on 

sportlasel õigus käia garderoobis riideid vahetamas, teha järelvenitus, saada 
arstiabi, juua, süüa, meediaga suhelda, käia autasustamisel) 

- ta peab kogu aeg olema saatjale nähtav  
- sportlane ei tohi minna WCsse ega duši alla enne dopinguproovi andmist!!! 
- sportlasele pakutakse testimisruumis jooke 
- proovi andmisest keeldumist ja/ või reeglite ning juhendite mittejärgimist 

võidakse menetleda kui dopinguvastase reegli rikkumist (Anti-Doping Rule 
Violation) 

 

6. Juhul kui sportlane keeldub teavitamise lehele alla kirjutamast, keeldub testimisele 

ilmumast või üritab vältida saatja valve all olemist või käitub muudmoodi ebatavaliselt, 

tuleb sellest koheselt meie testijatele teada anda.  
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