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Vahekokkuvõte Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2016. aasta I poolel 
 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli ning erinevatele 

sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd. Allpool on toodud vahekokkuvõte nimetatud 

tegevustes 2016. aasta I poolaastal (juunini). 

 

Testimine. Esimesel poolaastal on kokku tehtud 252 testi (eelmisel aastal 355). Alates 2016. aastast 

loetakse sportlasele tehtud vere- ja uriiniproovid üheks testiks, seega on numbriliselt testide arv 

kahanenud, kuid töö maht sisuliselt tõusnud. Testide arv on jagunenud järgmiselt:  

 EAD võistlusvälised vere- ja uriinitestid – 113 (109 uriiniproovi, 4 vereproovi) 

 EAD verepass – 46 

 EAD võistlussisesed uriinitestid – 66 (sh ka Eesti spordialaliitude poolt tellitud testid). 

 Rahvusvaheliste alaliitude võistlussisesed testid – 76  

 Rahvusvaheliste alaliitude võistlusvälised testid - 1 

Kõiki Rio olümpiasportlasi (sh paraolümpiasportlasi) on testitud enne võistlusi 1-3 korda. Kaks 

suuremat rahvusvahelist võistlust Eestis olid Euroopa meistrivõistlused jõutõstmises ja Euroopa 

meistrivõistlused juunioridele laskmises. 

 

EAD testimisbaasi kuulub ligikaudu 140 sportlast jagunedes kolmele tasemele. A-tasemele kuulus 

juuni lõpu seisuga 66 sportlast, B-tasemele 41 sportlast, C-tasemele 34 sportlast. A-taseme 

sportlaseid on I poolaasta jooksul testitud vähemalt 1-3 korda. Kasvanud on vereproovide arv, mis 

ületas juba juunis 2015. aastal võetud vereproove. Testimisbaasi sportlastele tuletatakse meelde 

nende kohustust seoses asukohateabega iga kvartali lõpus, samuti kontrollitakse info õigsust ja 

antakse puhveraeg info täiendamiseks. Sel aastal on asukohateabega seotud möödalaskmisi olnud 

viiel korral.  

 

Haridus ja koolitus. Seni on 2016. aastal läbi viidud koolitusi kokku 500-le inimesele (2015. aastal oli 

vastav arv 355), sh tipp- ja noorsportlastele, treeneritele ning kooliõpilastele. Lisaks sellele on 

haridustöö 2016. aasta eesmärgiks olnud osaleda võimalikult paljudel spordivõistlustel Eesti 

Antidopingu haridustelgiga, kasutades noori puhta spordi saadikuid rahvusvahelise prePLAY-projekti 

raames. Nii on antidopingu saadikud läbi viinud haridustegevusi nii võistlustel kui koolides 420-le 

inimesele. Heaks kogemuseks oli puhta spordi nädala tähistamine, mille kohta saab rohkem lugeda 

www.antidoping.ee/puhta-spordi-nadala-kokkuvotteks/.   

 

Eraldi teavitustegevus on toimunud Rio OM-i sportlaste ja nende tugipersonali suunal. Koostati eraldi 

veebileht, kuhu koondati Rio OM-i antidopingu reeglid ja nende lühiülevaade. Sportlastele ja 

spordialaliitude esindajatele saadeti kaks uudiskirja, et meelde tuletada Rio OM-i antidopingu 

tegevuse eripärasid (võistlussisese perioodi algus, süstlavaba poliitika jm). 

 

Poliitika kujundamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 2016. aastal õnnestus Eesti Antidopingul 

saada toetus UNESCO-lt valdkonna poliitika kujundamise projektile. Teiseks oluliseks märksõnaks 

poliitika kujundamisel on Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine, milleks ettevalmistused on 

alanud. Rahvusvahelisel tasandil on osaletud Euroopa Liidu töörühmades, samuti on avaldatud 

arvamust erinevate rahvusvaheliste antidopingu dokumentide kohta. 

http://www.antidoping.ee/puhta-spordi-nadala-kokkuvotteks/

