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Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise 

olümpialiikumise koodeks 
 

PREAMBUL 

a. Tunnistades spordivõistlustega manipuleerimise ohtu spordi aususele, 

kinnitavad kõik spordiorganisatsioonid, eelkõige Rahvusvaheline 

Olümpiakomitee, kõik rahvusvahelised spordialaliidud, rahvuslikud 

olümpiakomiteed ja nende vastavad liikmed kontinentaalsel, regionaalsel ja 

üleriigilisel tasandil ning ROK-i tunnustatud organisatsioonid (edaspidi 

„Spordiorganisatsioonid“), veel kord oma pühendumust spordi aususe 

kaitsmisele, sealhulgas puhaste sportlaste ja võistluste kaitsele, nagu on 

sätestatud 2020. aasta olümpiakavas; 

b. Selle ohu keeruka olemuse tõttu tunnistavad spordiorganisatsioonid, et nad ei 

suuda selle ohuga üksi võidelda, ja seetõttu on koostöö riigiasutustega, eelkõige 

õiguskaitse- ja spordiennustusüksustega äärmiselt oluline; 

c. Käesoleva koodeksi eesmärk on pakkuda kõigile spordiorganisatsioonidele ja 

nende liikmetele ühtlustatud reegleid, et kaitsta kõiki võistlusi manipuleerimise 

ohu eest. Käesolev koodeks kehtestab reeglid, mis on kooskõlas Euroopa 

Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsiooniga1, 

eriti selle artikliga 7. See ei takista spordiorganisatsioonidel kehtestamast 

rangemaid reegleid; 

d. Olümpiaharta punktis 2.8 antud jurisdiktsiooni raames kehtestab ROK 

olümpialiikumise võistlustega manipuleerimise tõkestamise koodeksi (edaspidi 

koodeks); 

 
1  Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsioonile saavad alla 

kirjutada ka mitte-Euroopa riikide organisatsioonid.  
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e. Olümpiaharta ja ROK-i eetikakoodeksiga seotud spordiorganisatsioonid 

kinnitavad oma pühendumust toetada spordi ausust ja võidelda 

spordivõistlustega manipuleerimise vastu, järgides käesolevas koodeksis 

sätestatud standardeid ja nõudes oma liikmetelt sama. Spordiorganisatsioonid 

on võtnud endale kohustuse võtta kõik vajalikud meetmed, et lisada käesolev 

koodeks viitena oma reeglitesse või rakendada reegleid, mis on koodeksiga 

kooskõlas või sellest rangemad. 

Artikkel 1 

Mõisted 2 

1.1 „Kasu“ – raha või selle ekvivalendi otsene või kaudne saamine või pakkumine, 

näiteks, kuid mitte ainult, altkäemaks, tulu, kingitused ja muud eelised, 

sealhulgas, kuid mitte ainult, võidud ja/või võimalikud võidud kihlvedudest; 

eelnev ei hõlma ametlikku auhinnaraha, esinemistasusid ega sponsor- või 

muude lepingute alusel tehtavaid makseid; 

1.2 „Võistlus“ – mis tahes spordivõistlus, turniir, matš või üritus, mis on korraldatud 

vastavalt spordiorganisatsiooni või sellega seotud organisatsioonide või 

vajaduse korral mõne muu pädeva spordiorganisatsiooni reeglitele; 

1.3 “Siseinfo“ – teave, mis on seotud mis tahes võistlusega, mis on isikule 

kättesaaadav tänu tema positsioonile teatud spordialal või võistlustel, välja 

arvatud teave, mis on on juba avalikustatud või mis on üldteada, huvitatud 

isikutele lihtsalt leitav või avaldatud vastavalt kõnealust võistlust reguleerivate 

sätetele ja reeglitele; 

 
2  Kui mõisted on määratletud Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse 

konventsioonis, kasutatakse käesolevas koodeksis samasid määratlusi, et minimeerida valesti 

tõlgendamise ohtu. 
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1.4 „Osaleja“ – füüsiline või juriidiline isik, mis kuulub ühte järgmistest kategooriatest: 

a. „Sportlane“ – mis tahes isik või isikute rühm, kes osaleb spordivõistlustel; 

b. „Sportlase abipersonal“ – iga treener, juhendaja, mänedžer, agent, 

meeskonna töötaja, meeskonna ametnik, meditsiinitöötaja või parameedik, 

kes töötab koos spordivõistlustel osalevate või neid ettevalmistavate 

sportlastega või ravivad neid, ja kõik teised sportlastega töötavad isikud; 

c. „Ametnik“ – iga isik, kes on spordivõistlusi korraldava ja/või reklaamiva üksuse 

omanik, osanik, tegevjuht või töötaja, samuti kohtunikud, žüriiliikmed ja muud 

akrediteeritud isikud. Mõiste hõlmab ka spordiorganisatsiooni või vajaduse 

korral mõne muu pädeva spordiorganisatsiooni või klubi juhte ja töötajaid, kes 

on võistlusega seotud. 

1.5 „Spordikihlvedu, kihlvedu või panuse tegemine“ on rahalise väärtusega auhinna 

saamiseks rahalise väärtusega panuse tegemine, kusjuures auhinna saamine 

sõltub asjaomase spordivõistluse tulevasest ja ebakindlast tulemusest. 

Artikkel 2  

Rikkumised 

Järgmine käesolevas artiklis määratletud käitumine on käesoleva koodeksi rikkumine: 

2.1  Panustamine 

Panustamine seoses:  

a. võistlusega, millel osaleja otseselt osaleb; või 

b. osaleja spordialaga; või 

c. multispordivõistluse mis tahes võistlusega, kus ta osaleb. 

2.2 Spordivõistlustega manipuleerimine  

Tahtlik kokkulepe, tegevus või tegevusetus, mille eesmärk on spordivõistluse 

tulemuse või käigu mittekohane muutmine, et kõrvaldada spordivõistluse 
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ettearvamatu olemus täielikult või osaliselt eesmärgiga saada ise või tuua teistele 

põhjendamatut kasu. 

2.3 Korruptiivne käitumine 

Hüvitise andmine, taotlemine, saamine, otsimine või vastuvõtmine, mis on 

seotud võistlusega manipuleerimise või mis tahes muu korruptsioonivormiga.  

2.4 Siseinfo 

1. Siseinfo kasutamine panustamisel, mis tahes vormis manipuleerimiseks 

spordivõistlustega või mis tahes muul korruptiivsel eesmärgil kas osaleja või 

mõne muu isiku ja/või üksuse kaudu. 

2. Siseinfo avalikustamine mis tahes isikule ja/või üksusele, kas kasu 

saamiseks või mitte, kui osaleja teadis või oleks pidanud teadma, et selline 

avalikustamine võib viia selleni, et teavet kasutatakse kihlvedude 

sõlmimiseks, mis tahes vormis manipuleerimiseks võistlustega või mis 

tahes muul viisil korruptiivsetel eesmärkidel. 

3. Siseinfo andmise eest hüvitise andmine ja/või saamine sõltumata sellest, 

kas siseinfot tegelikult edastatakse. 

2.5 Teatamata jätmine 

1. Kui esimesel võimalusel ei teatata asjaomasele spordiorganisatsioonile või 

asjaomasele avalikustamis-/aruandlusmehhanismile või -asutusele kõiki 

üksikasju osaleja poole pöördumise või ettepaneku kohta, millega 

kutsutakse teda üles käituma viisil või osalema tegevuses, mis võivad viia 

käesoleva koodeksi rikkumiseni. 

2. Kui esimesel võimalusel ei teatata asjaomasele spordiorganisatsioonile või 

asjaomasele avalikustamis-/aruandlusmehhanismile või -asutusele kõiki 

üksikasju iga juhtumi, fakti või asjaolu kohta, mis on osalejale teatavaks 

saanud (või millest oleks pidanud mõistlikul määral aru saama), sealhulgas 

pöördumistest või ettepanekutest, mille on saanud teine osaline, et käituda 

viisil, mis võib viia käesoleva koodeksi rikkumiseni. 
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2.6 Koostööst keeldumine 

1. Spordiorganisatsiooni poolt käesoleva koodeksi võimaliku rikkumisega 

seotud uurimises koostöö tegemata jätmine, sealhulgas piiranguteta täpse, 

täieliku ja põhjendamatu viivituseta mis tahes teabe ja/või dokumentide 

ja/või juurdepääsu või abi esitamata jätmine vastavalt pädeva 

spordiorganisatsiooni taotlusele sellise uurimise käigus.  

2. Mis tahes uurimise, mida spordiorganisatsioon võib läbi viia seoses 

käesoleva koodeksi võimaliku rikkumisega, takistamine või venitamine, 

sealhulgas piiranguteta mis tahes dokumentide või muu teabe, mis võib olla 

uurimise jaoks asjakohane, varjamine, rikkumine või hävitamine. 

 2.7  Artiklite 2.1–2.6 kohaldamine 

1. Rikkumise toimepanemise kindlakstegemisel ei ole asjakohane järgmine: 

a. Kas osaleja osaleb asjaomasel võistlusel või mitte; 

b. Võistluse tulemus, millele panus tehti või kavatseti teha; 

c. Kas tegelikult anti või saadi mingit kasu või muud tasu; 

d. Panuse olemus või tulemus; 

e. Kas kõnealune tegevus või tegevusetus mõjutas (või võis eeldatavalt 

mõjutada) osaleja jõupingutusi või tulemuslikkust asjaomasel 

võistlusel; 

f. Kas kõnealune tegevus või tegevusetus mõjutas (või võis eeldatavalt 

mõjutada) asjaomase võistluse tulemust; 

g. Kas manipuleerimine hõlmas vastava spordiorganisatsiooni tehnilise 

reegli rikkumist või mitte; 

h. Kas võistlusel osales spordiorganisatsiooni pädev riiklik või 

rahvusvaheline esindaja. 

2. Osaleja mis tahes abi, toetust või katset, mis võib lõppeda käesoleva 

koodeksi rikkumisega, käsitatakse nii, nagu oleks rikkumine toime pandud, 

olenemata sellest, kas selline tegu tõi tegelikult kaasa rikkumise ja/ või kas 

see rikkumine oli toime pandud tahtlikult või hooletusest. 
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Artikkel 3 

Distsiplinaarmenetlus 

Selle artikli sisu on miinimumstandardid, millest peavad kinni pidama kõik 

spordiorganisatsioonid.  

3.1 Uurimine 

1. Osalejat, kes on väidetavalt toime pannud käesoleva koodeksi rikkumise, 

tuleb teavitada väidetavatest rikkumistest, väidetavate tegude ja/või 

tegematajätmiste üksikasjadest ning võimalikest sanktsioonidest. 

2. Pädeva spordiorganisatsiooni nõudmisel peab asjaomane osaleja esitama 

kogu teabe, mida organisatsioon peab väidetava rikkumise uurimiseks 

asjakohaseks, sealhulgas väidetava rikkumisega seotud andmed (nt 

kihlveokontode numbrid ja teave, üksikasjalikud telefoniarved, 

pangaväljavõtted, Interneti-teenuste kirjed, arvutid, kõvakettad ja muud 

elektroonilise teabe salvestusseadmed) ja/või avaldus, milles esitatakse 

väidetava rikkumisega seotud asjakohased faktid ja asjaolud. 

3.2 Asjaomase isiku õigused  

Kõigis käesoleva koodeksi rikkumistega seotud menetlustes tuleb arvestada 

järgmiste õigustega: 

1. Õigus saada teavet süüdistusest; ja  

2. Õigus õiglasele, õigeaegsele ja erapooletule ärakuulamisele, ilmudes 

isiklikult pädeva spordiorganisatsiooni ette ja/või esitades kirjaliku kaitse; ja 

3. Õigus kaasata ja/või võtta esindaja. 

3.3 Tõendamiskoormus ja -standard 

Spordiorganisatsiooni kohustus on tuvastada rikkumise toimepanemine. 

Tõendusstandardiks kõigis käesoleva koodeksi raamesse kuuluvates 

küsimustes on tõenäosuste tasakaal, mis viitab sellele, et tõendite ülekaalul on 

tõenäolisem, et seda koodeksit on rikutud kui ei ole rikutud. 
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3.4 Konfidentsiaalsus 

Spordiorganisatsioon peab kogu protseduuri ajal rangelt järgima 

konfidentsiaalsuse põhimõtet; teavet tuleks vahetada ainult nende üksustega, 

kellele on see teadmine vajalik. Samuti peab kuni juhtumi avalikustamiseni 

konfidentsiaalsust rangelt austama iga isik, keda menetlus puudutab. 

3.5 Teate esitaja anonüümsus 

Anonüümset teavitamist tuleb hõlbustada. 

3.6 Edasikaebamine 

1. Spordiorganisatsioonil on oma organisatsioonis asjakohane 

edasikaebamisreeglistik või kasutatakse välist arbitraažimehhanismi 

(näiteks vahekohust). 

2. Edasikaebamisreeglistiku üldine menetlus sisaldab selliseid sätteid nagu 

näiteks, kuid mitte ainult, kaebuse esitamise tähtaeg ja kaebuse esitamise 

kord. 

Artikkel 4 

Ajutised meetmed 

4.1 Spordiorganisatsioon võib kehtestada ajutisi meetmeid, sealhulgas ajutise 

võistluskeelu osalejale, kui spordi maine on eriti suures ohus, tagades samal ajal 

käesoleva koodeksi artiklite 3.1–3.4 järgimise. 

4.2 Kui kehtestatakse ajutine meede, võetakse seda arvesse võimaliku lõpliku 

karistuse määramisel. 
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Artikkel 5 

Sanktsioonid 

5.1 Kui tehakse kindlaks, et rikkumine on toime pandud, määrab pädev 

spordiorganisatsioon osalejale sobiva sanktsiooni lubatud sanktsioonide hulgast, 

mis võib ulatuda minimaalsest hoiatusest kuni maksimaalse eluaegse 

võistluskeeluni. 

5.2 Spordiorganisatsioon võtab asjakohaste kohaldatavate karistuste määramisel 

arvesse kõiki raskendavaid ja kergendavaid asjaolusid ning selgitab nende 

asjaolude mõju lõplikule karistusele kirjalikus otsuses. 

 5.3 Osaleja osutatud oluline abi, mille tulemusel mõne teise osalise rikkumine 

avastatakse või tõendatakse, võib vähendada käesoleva koodeksi alusel 

kohaldatavaid karistusi. 

Artikkel 6 

Vastastikune tunnustamine 

6.1 Edasikaebuse esitamise õiguse kohaselt peavad kõik spordiorganisatsioonid 

tunnustama ja austama kõikide teiste spordiorganisatsioonide käesolevale 

koodeksile vastavaid otsuseid. 

6.2 Kõik spordiorganisatsioonid peavad tunnustama ja austama mõne muu pädeva 

jurisdiktsiooni spordiorganisatsiooni või kohtu tehtud otsust (otsuseid), mis ei ole 

käesoleva koodeksi kohaselt määratletud spordiorganisatsioonina. 
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Artikkel 7 

Rakendamine  

7.1 Vastavalt olümpiaharta punktile 1.4 nõustuvad kõik olümpiahartaga seotud 

spordiorganisatsioonid käesolevast koodeksist kinni pidama.3  

7.2 Need spordiorganisatsioonid vastutavad käesoleva koodeksi rakendamise eest 

oma jurisdiktsiooni piires, sealhulgas haridusmeetmete eest. 

7.3 Kõik käesoleva koodeksi muudatused peab heaks kiitma ROK-i juhatus pärast 

asjakohast konsultatsiooniprotsessi ning sellest teavitatakse kõiki 

spordiorganisatsioone.4  

 
3 Pärast käesoleva koodeksi heakskiitmist ROK-i juhatuse poolt. 
4 Selle koodeksiga seotud mis tahes teabe saamiseks võtke ühendust ROK-i eetika ja vastavuskontrolliga. 



 

 

 


