Vahekokkuvõte Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2015. aasta I poolel
EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli ning erinevatele
sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd. Allpool on toodud vahekokkuvõte nimetatud
tegevustes 2015. aasta I poolaastal.
Testimine. Kokku on viidud läbi 355 testi, mille seas on nii EAD kui rahvusvaheliste alaliitude teste.
Nende seas EAD läbiviidud teste on ligikaudu 118, mida on võrreldes eelmise aastaga veidi rohkem.
Kahtlemata suurim projekt on olnud U23 EM kergejõustikuvõistluste nii vere- kui uriinitestide
läbiviimine. See on kinnitanud EAD pädevust ning võimekust kvaliteetse dopingukontrolli läbiviimisel.
EAD on välja töötanud põhjaliku testiplaani lähtudes WADA testimis- ja uurimisstandardist. EAD peab
registreeritud testibaasi (RTP), kus on Eesti tippsportlased. RTP-s on kolm taset, kus (1) A-grupp on
eliit, kes täidab ADAMSit täies mahus, k.a 60-minutiline ajavahemiku märkimine; (2) B-grupp on
sportlased, kes täidavad ADAMSit ilma 60-minutilise ajavahemikuta; (3) C-grupp ei täida ADAMSit,
aga on kohustatud olema testimiseks kättesaadav. Kui B- või C-grupis tekib probleeme, tõuseb
sportlane kõrgemasse gruppi. EAD testimisfookus on peamiselt A- ja B-grupi sportlastel, kuid
sportlasi jälgitakse pidevalt ja see toob kaasa ka jooksvaid muutusi testibaasis. 2015. aasta juulikuu
seisuga on EAD RTP-s kokku 134 sportlast, neist A-grupis 37, B-grupis 65 ja C-grupis 32 sportlast.
Käesoleval hetkel on RTP-sportlastest testitud 68, mis on veidi üle poole. Lisaks sellele võib arvata, et
tippsportlased on pidanud andma mitmeid proove ka rahvusvahelistele alaliitudele ning osaledes
rahvusvahelistel võistlustel. Prognooside kohaselt peaks enamik RTP-sportlasi aasta lõpuks olema
andnud vähemalt ühe dopinguproovi.
RTP-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 kuuel korral.
Haridus ja koolitus. Seni on 2015. aastal läbi viidud koolitusi kokku 232-le sportlasele (114
tippsportlast ja 118 noorsportlast) ning 123-le treenerile. See on märgatavalt rohkem kui eelmisel
aastal samal ajal. Registreeritud testibaasi 134st sportlasest on koolitustel käinud vaid 33, osalt on
see põhjendatud sportlaste viibimisega välismaal (mitmed elavad Eestist väljas), osalt on aga tegu
kehva infovahetusega spordialaliitude ja EAD vahel.
Teavitustegevustes oleme olnud rohkem suunatud spordiavalikkusele, korraldades antidopingu
haridustegevusi SEB Maijooksul ja U23 EM kergejõustikuvõistlustel Tallinnas. Seda on võimaldanud
edukas anti-dopingu saadikute värbamine rahvusvahelise prePLAY projekti www.preplay.si raames
(rahastab Erasmus+).
Teiseks suuremaks haridusprojektiks on 2015. aastal olnud Unesco rahastatud e-õppeprogramm
harrastussportlastele. Avatud on lehekülg www.spordinpuhtalt.ee, mille aktiivsem tutvustamine
algab suve lõpus.
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