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Spordivõistlustega manipuleerimise 
tõkestamise olümpialiikumise koodeksi rakendamise 

näidiseeskirjad spordiorganisatsioonidele 
 

Nende näidiseeskirjade eesmärk on aidata kõiki rahvusvahelisi föderatsioone ja nende 
liikmeid kontinentaalsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil ning rahvuslikke olümpiakomiteesid 
olümpialiikumise võistlustega manipuleerimise tõkestamise koodeksile vastavate eeskirjade 
rakendamisel.1 

 
Spordiorganisatsioonid saavad koodeksile vastavuse tagamiseks kasutada kahte erinevat 
varianti (preambul, punkt e): 
1. variant: koodeksi kehtestamine sellele viitamise teel; 

2. variant: koodeksile vastavate või rangemate eeskirjade kehtestamise teel. 
 

Kõik spordiorganisatsioonid peavad otsustama, missugune on koodeksi saatus nende 
põhikirja ja õigusliku ülesehituse raames. Põhikirja või määrustikuga võib olla sätestatud, et 
organisatsiooni juhatus võib kehtestada „eeskirju määrustiku edendamiseks“, või need võivad 
hõlmata muud samalaadset teksti, mispuhul need eeskirjad tuleb organisatsiooni põhikirja või 
määrustiku raames nõuetekohaselt eeskirjana vastu võtta. 

 

Olümpialiikumise võistlustega manipuleerimise tõkestamise üksus aitab igal 
spordiorganisatsioonil vajaduse korral tagada, et nende eeskirjad on koodeksiga 
kooskõlas. E-post: integrityprotection@olympic.org 

 
 

NÄIDISEESKIRJAD 
1. VARIANT: KEHTESTAMINE VIITAMISE TEEL 

Spordiorganisatsioonid võivad otsustada koodeksi viitamise teel 

kehtestada. NÄIDE: 
a. Need eeskirjad hõlmavad viite kaudu 8. detsembril 2015. aastal vastu võetud 

spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise olümpialiikumise koodeksit ning selle 
hilisemaid Rahvusvahelise Olümpiakomitee tehtud muudatusi; 

b. Nende eeskirjadega on otseselt keelatud kihlveod, mis on seotud alljärgnevaga [valige 
vähemalt üks järgmistest variantidest]: 
i. võistlusega, milles osaleja otseselt osaleb; või 
ii. osaleja spordialaga; ja/või 
iii. mistahes mitmel spordialal võistlemist hõlmava sündmusega, millel ta osaleb. 

c. „Spordiorganisatsioonile“ viidates mõeldakse selles koodeksis igal juhul [sisestage 
spordiorganisatsioon ja selle sidusorganisatsioonid (kui need on olemas)]; 

 
 

 
1 https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean- 
Athletes/Competition-manipulation/Code-Prevention-Manipulation-Competitions.pdf 

mailto:integrityprotection@olympic.org
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Competition-manipulation/Code-Prevention-Manipulation-Competitions.pdf
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MÄRKUS: 
Viitamise teel kehtestamine tähendab, et spordiorganisatsioon vastab kõigile koodeksiga 
seotud nõuetele, st 

• võimaldatud on anonüümne teavitamine (artikli 3.5 nõue), nt Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee aususe ja nõuetele vastavuse infotelefonile 
(www.olympic.org/integrityhotline) suunamise teel või spordiorganisatsiooni oma 
teatamismehhanismi kaudu; 

• loodud on nõuetekohane teavitamise raamistik (artikli 3.6 nõue), viidates otse 
eeskirjadele või mõnele teisele spordiorganisatsiooni dokumendile, milles kirjeldatakse 
vastavat teavitamise raamistikku. 

 

2. VARIANT: KEHTESTAMINE EESKIRJADE 
KEHTESTAMISE TEEL 

Spordiorganisatsioonid võivad kehtestada koodeksile vastavad või rangemad eeskirjad. 
 

NÄIDE:  

Spordivõistlustega manipuleerimise 
tõkestamise koodeks 

 

Preambul 
 
a. [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] kinnitab spordivõistlustega manipuleerimisega 

spordi usaldusväärsusele kaasnevat ohtu tunnistades oma pühendumust spordi 
usaldusväärsuse kaitsele, sealhulgas vastavalt Olümpiaagendale 2020 dopinguvabade 
sportlaste ja võistluste kaitsele. 

 
MÄRKUS: lisage kohtadesse, kus on kirjas [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] oma alaliidu 
või organisatsiooni nimetus. 

 

b. [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] tunnistab selle ohu keerukuse tõttu, et ei suuda 
selle ohu vastu üksi võidelda ja seega on äärmiselt tähtis ka koostöö riigiasutuste, 
eelkõige õiguskaitseasutuste ja spordikihlvedude vahendajatega. 

c. [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] kinnitab, et on pühendunud spordi 
usaldusväärsuse ja võistlustega manipuleerimise vastase võitluse toetamisele, pidades 
kinni olümpialiikumise võistlustega manipuleerimise tõkestamise koodeksist, 
käesolevast koodeksist ja [lisage asjakohastel juhtudel rahvusvahelise alaliidu nimetus] 
koodeksitest ning nõudes sama ka oma liikmetelt. 

 
MÄRKUS: Spordiorganisatsioonid võivad lisada ka järgmised punktid: 
Rakendamine ja kohaldamisala 

a. See koodeks jõustub [lisage kuupäev]. 

b. Iga osaleja vastutab isiklikult selle koodeksiga tutvumise eest, muuhulgas endale 
selgeks tegemise eest, missugune tegevus on käsitletav koodeksi rikkumisega, ning 
peab koodeksi nõuetest kinni pidama. Osalejad peavad ka arvesse võtma, et selle 
koodeksiga keelatud käitumine võib olla käsitletav kriminaalkuriteo ja/või teiste 
kohalduvate seaduste või eeskirjade rikkumisena, sealhulgas teiste [lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus, näiteks rahvusvahelise alaliidu nimetus või mitut 
spordiala hõlmavate mängude nimetus] eeskirjade rikkumisena. Osaleja peavad alati 
järgima kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju. 

http://www.olympic.org/integrityhotline
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Artikkel 1 – mõisted 
 
1.1 „Kasu“ on otsene või kaudne raha või samaväärse väärtuse saamine või pakkumine, 

muuhulgas näiteks altkäemaksude, tulu, kingituste või muude eeliste, sealhulgas kihlveo 
tulemusel saadud võitude ja/või võimalike võitude saamine või pakkumine. Eeltoodu ei 
hõlma ametlikku auhinnaraha, esinemistasusid ega sponsorlus- või muude lepingute 
alusel tehtavaid makseid. 

 
1.2 „Koodeks“ on Rahvusvahelise Olümpiakomitee koostatud olümpialiikumise võistlustega 

manipuleerimise tõkestamise koodeks. 
 

1.3 „See koodeks“ on käesolev koodeks. 
 
1.4 „Võistlus“ on mis tahes spordivõistlus, turniir, matš või sündmus, mis korraldatakse 

vastavalt [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] või selle sidusorganisatsioonide (sh 
rahvusliku olümpiakomitee rahvuslikud spordiliidud) reeglitele või asjakohastel juhtudel 
vastavalt mis tahes teise pädeva spordiorganisatsiooni reeglitele. 

 
1.5 „Avalikustamata teave“ on mis tahes võistlusega seotud teave, mis on isiku valduses 

tema vastava spordiala või võistlusega seotud positsiooni tõttu, välja arvatud juba 
avaldatud või üldteada teave, mis on huvitatud üldsuse liikmetele kergesti kättesaadav 
või mis on avaldatud vastavalt asjaomase võistluse läbiviimist reguleerivatele 
eeskirjadele. 

 

1.6 „Osaleja“ on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes kuulub ühte järgmistest 
kategooriatest: 
a. „sportlane“ on mis tahes spordivõistlustel osalev isik või isikute rühm; 
b. „sportlase tugipersonal“ hõlmab koos spordivõistlustel osalevate või võistlusteks 

ettevalmistavate sportlastega töötavaid või neid ravivaid treenereid, agente, 
võistkonna tugipersonali, võistkonna ametnikke, meditsiinipersonali, parameedikuid 
ja kõiki teisi koos sportlastega töötavaid isikuid; 

c. „ametnik“ on mis tahes isik, kes on spordivõistlusi korraldavate ja/või reklaamivate 
üksuste omanik, osanik, juht või personali liige, samuti kohtunik, žürii liige või mis 
tahes teine akrediteeritud või kaasatud isik. See termin hõlmab ka [lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus] juhte ja personali ning asjaomastel juhtudel teisi 
pädevaid võistlust tunnustavaid spordiorganisatsioone või klubi. 

 
MÄRKUS: „Osaleja“ määratlus võib teie spordialal kasutatavast terminoloogiast sõltuvalt 

varieeruda. Tehke näidiseeskirjades kõikjal vastavad muudatused. 
 

1.7 „Spordikihlvedu, kihlvedu või panuse tegemine“ on rahalise väärtusega auhinna 
saamiseks rahalise väärtusega panuse tegemine, kusjuures auhinna saamine sõltub 
asjaomase spordivõistluse tulevasest ja ebakindlast tulemusest. 

 

1.8 Spordiorganisatsioonid tähendavad eelkõige Rahvusvahelist Olümpiakomiteed, kõiki 
rahvusvahelisi spordialaliite, rahvuslikke olümpiakomiteesid ning nende vastavaid 
esindajaid kontinentaalsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil ning Rahvusvahelise 
Olümpiakomitee tunnustatud organisatsioone. 
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Artikkel 2 – rikkumised 
 
Järgmist selles artiklis kirjeldatud käitumist käsitletakse käesoleva koodeksi rikkumisena: 

 

2.1 Kihlveod 
Kihlveod, mis on seotud: 

a. võistlusega, milles osaleja otseselt osaleb; või 
b. osaleja spordialaga; või 
c. mistahes mitmel spordialal võistlemist hõlmava sündmusega, millel ta osaleb. 

 
MÄRKUS: Sõna „või“ kasutamine võimaldab spordiorganisatsioonidel paindlikult kindlaks 
määrata, mis ulatuses kihlveod keelatakse, st spordiorganisatsioonid võivad valid ühe või mitu 
ülaltoodud variantidest. 

 

2.2 Spordivõistlustega manipuleerimine 
Tahtlik korraldus, tegu või tegemata jätmine, mille eesmärk on spordivõistluse tulemust või 
käiku lubamatult muuta, et spordivõistluse ettearvamatust iseendale või teistele teenimatu 
kasu saamiseks vähendada või see etteaimatavaks muuta. 

 

2.3 Korruptiivne käitumine 
Seoses võistlusega manipuleerimisega kasu pakkumine, nõudmine, saamine, küsimine või 
vastu võtmine ja muu korruptiivne tegevus. 

 

2.4 Avaldamata teave 
2.4.1. Avaldamata teabe osaleja poolt või mõne teise isiku ja/või üksuse kaudu kihlveo 

sõlmimise, spordivõistlusega mis tahes kujul manipuleerimise või mis tahes muu 
korruptiivse tegevuse eesmärgil kasutamine. 

2.4.2. Avaldamata teabe kasu eest või kasu saamata mis tahes isikule ja/või üksusele 
avaldamine, kui osaleja teab või peaks teadma, et sellise avaldamisega võib 
kaasneda teabe kihlvedude sõlmimise, spordivõistlusega mis tahes kujul 
manipuleerimise või mis tahes muu korruptiivse tegevuse eesmärgil kasutamine. 

2.4.3 Avaldamata teabe avaldamise eest kasu andmine ja/või saamine sõltumata 
sellest, kas avaldamata teavet ka tegelikult jagati. 

 

2.5 Teatamata jätmine ja teatamise mehhanism 
2.5.1 Osaleja poolsest selle koodeksi rikkumisena käsitletavast lähenemisest või 

koodeksi rikkumisena käsitlevas tegevuses või intsidendis osalema kutsumisest 
esimesel võimalusel ja üksikasjalikult [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] või 
asjaomase avalikustamise/teatamise mehhanismi või asutuse kaudu teatamata 
jätmine. 

2.5.2 Osalejale teatavaks saanud intsidendist, asjaolust või küsimusest (või intsidendist, 
asjaolust või küsimusest, mis oleks pidanud osalejale teatavaks saama), 
sealhulgas teise osaleja poolsest selle koodeksi rikkumisena käsitletavast 
lähenemisest või koodeksi rikkumisena käsitlevas tegevuses või intsidendis 
osalema kutsumisest esimesel võimalusel ja üksikasjalikult [Lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus] või asjaomase avalikustamise/teatamise 
mehhanismi või asutuse kaudu teatamata jätmine. 

 
MÄRKUS: Teie spordialal kasutatava teavitamismehhanismi andmed tuleks lisada kohe 

pärast punkti 2.5.2 uue punkti 2.5.3 alla. Teavitamismehhanismina võib kasutada 
näiteks interneti, e-posti või telefoni teel teatamist või kui organisatsioonil 
teavitamismehhanismi ei ole Rahvusvahelise Olümpiakomitee aususe ja nõuetele 
vastavuse infoliini kaudu teavitamist: www.olympic.org/integrityhotline. 

http://www.olympic.org/integrityhotline
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2.6 Koostööst hoidumine 
2.6.1  [Lisage spordiorganisatsiooni või tema poolt määratud isiku nimi] läbiviidava 

käesoleva koodeksi võimaliku rikkumisega seotud uurimise käigus koostööst 
hoidumine, muuhulgas täpselt, täielikult ja põhjendamatu viivituseta teabe ja/või 
dokumentide esitamata jätmine ja/või uurimise raames [lisage 
spordiorganisatsiooni või tema poolt määratud isiku nimi] taotlusel juurdepääsu või 
abi osutamata jätmine. 

2.6.2 [Lisage spordiorganisatsiooni või tema poolt määratud isiku nimi] poolt seoses 
koodeksi võimaliku rikkumisega läbiviidava uurimise takistamine või aeglustamine, 
muuhulgas mis tahes dokumentide või muu uurimise jaoks potentsiaalselt olulise 
teabe varjamine, muutmine või hävitamine. 

 

2.7 Artikli 2.1-2.6 rakendamine 
2.7.1 Rikkumise toimepaneku kindlaks määramisel ei arvestata järgmiste asjaoludega: 

a. kas osaleja osaleb asjaomasel võistlusel või mitte; 
b. võistluse tulemus, millele panus tehti või millele kavatseti panus teha; 
c. kas reaalselt saadi kasu või võeti kasu vastu; 
d. kihlveo iseloom või tulemus; 

e. kas kõnealused teod või tegemata jätmised mõjutasid osaleja jõupingutusi või 
sooritust asjaomasel võistlusel (või kas sellist mõju võis eeldada); 

f. kas kõnealused teod või tegemata jätmised mõjutasid võistluse tulemust (või kas 
sellist mõju võis eeldada); 

g. kas manipuleerimine hõlmas [lisage spordiorganisatsiooni või selle 
sidusorganisatsiooni nimetus] tehnilise eeskirja rikkumist; 

h. kas [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] pädev riiklik või rahvusvaheline 
esindaja osales võistlusel. 

2.7.2 Mis tahes osaleja poolset abi, õhutamist või katset, mis võib kaasa tuua selle 
koodeksi rikkumise, käsitletakse rikkumise toime panemisena sõltumata sellest, 
kas vastava teoga kaasnes tegelikult rikkumine ja/või kas see rikkumine pandi 
toime tahtlikult või hooletusest. 

 
Artikkel 3 – distsiplinaarmenetlused 

 
3.1. Uurimised 

3.1.1 Osalejat, keda süüdistatakse selle koodeksi rikkumises, tuleb teavitada 
väidetavast toime pandud rikkumisest, väidetava teo ja/või tegemata jätmise 
üksikasjadest ning võimalikest rakendatavatest sanktsioonidest. 

 
MÄRKUS:  Spordiorganisatsioonid, eelkõige rahvusvahelised spordialaliidud ning rahvuslikud 

olümpiakomiteed võivad lisada nt järgmise punkti: 
Osaleja teavitamiseks võib teate saata asjaomasesse liikmesspordialaliitu. 
Liikmesspordialaliit vastutab teate viivitamatult osalejale edastamise eest. 
Spordiorganisatsioon valib teate saatmise aja oma äranägemisel. 

 

3.1.2 Asjaomane osaleja peab [lisage spordiorganisatsiooni või tema poolt määratud 
isiku nimi] nõudmisel esitama igasuguse [lisage spordiorganisatsiooni või tema 
poolt määratud isiku nimi] hinnangul 
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väidetava rikkumise uurimiseks vajaliku teabe, kaasa arvatud väidetava 
rikkumisega seotud dokumendid (nt kihlveokonto number ja andmed, 
telefonikõnede väljavõte, pangakonto väljavõte, internetiteenuste väljavõte, 
arvutid, kõvakettad ja muud elektroonilised teabe säilitamise vahendid) ja/või oma 
seisukoha, milles on välja toodud asjaomased faktid ning väidetava rikkumisega 
seotud asjaolud. 

 
MÄRKUS: Võite lisada viite oma organisatsioonis kasutatavale distsiplinaarprotsessile, 

näiteks: 
Kui [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] otsustab pärast uurimist osaleja vastu 
seoses koodeksi rikkumisega süüdistuse esitada, edastab [lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus] vastava küsimuse vastavalt [lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus] eeskirjadele süü välja selgitamiseks [lisage 
spordiala distsiplinaarkomisjoni nimetus]. 

 

3.2 Puudutatud isiku õigused 
Kõigis käesoleva koodeksi rikkumistega seotud menetlustes tuleb tagada järgmised 
õigused: 

3.2.1 õigus süüdistuste kohta teavet saada; ja 

3.2.2 õigus õiglasele, õigeaegsele ja erapooletule ärakuulamisele isiklikult [lisage 
spordiorganisatsiooni nimetus] ette ilmumise ja/või kirjaliku kaitse esitamise teel; 
ja  

3.2.4 õigus õigusnõustaja juuresviibimisele ning tema teenuste kasutamisele. 
 

3.3 Tõendamiskohustus ja tõendamisele esitatavad nõuded 
[Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] on kohustatud rikkumise toime panemist tõestama. 
Kõigi selle koodeksiga seotud küsimuste korral kasutatakse tõendamisele esitatava nõudena 
tõenäosuse kaalumist. See nõue tähendab, et tõendite kaalumise alusel on koodeksi 
rikkumine tõenäolisem kui see, et koodeksit ei rikutud. 

 

3.4 Konfidentsiaalsus 
[Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] peab terve menetluse käigus rangelt kinni pidama 
konfidentsiaalsuse põhimõttest. Teavet võib jagada ainult nendega, kellel on vaja seda teada. 
Ka kõik menetlusega seotud isikud peavad juhtumi üldsusele avalikustamiseni rangelt 
konfidentsiaalsuse põhimõttest kinni pidama. 

 

3.5 Teavitaja anonüümsus 
 

[Lisage spordiorganisatsiooni nimetus anonüümne teavitamismehhanism] võimaldab 
rikkumistest ja võimalikest rikkumistest anonüümselt teatada. 

 

MÄRKUS: Kui teie organisatsioonil ei ole anonüümset teavitamist võimaldavat 
teavitamismehhanismi, tuleks viidata Rahvusvahelise Olümpiakomitee aususe ja 
nõuetele vastavuse tugiliinile, mille andmed on leitavad järgmiselt aadressilt: 
www.olympic.org/integrityhotline. Teatajaid tuleks siiski julgustada oma 
isikuandmeid avaldama, kuna see võimaldab teatatud juhtumit nõuetekohaselt 
uurida. 

 

3.6 Edasikaebamine 

3.6.1 Osalejal on õigus otsus edasi kaevata ning [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] 
on piisav organisatsioonisisene edasikaebuste lahendamise raamistik, mis 
seisneb [kirjeldage edasikaebuste lahendamise raamistikku], või kasutada saab 

http://www.olympic.org/integrityhotline


Versioon 2, aprill  2018 Lk 7/8 

 

 

organisatsioonivälist vaidluste lahendamise mehhanismi [nimetage 
organisatsiooniväline vaidluste lahendamise mehhanism, näiteks vahekohus]. 

 

MÄRKUS: Täpsustage teie spordialal kasutatav edasikaebuste lahendamise raamistik või 
kasutatav organisatsiooniväline vaidluste lahendamise mehhanism ning 
edasikaebuse esitamise tähtaeg ja edasikaebuse korral rakendatav teavitamise 
kord. 

 

Artikkel 4 – esialgsed meetmed 
 

4.1 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] võib juhul, kui spordiala maine on 
märkimisväärses ohus, rakendada esialgseid meetmeid, sealhulgas ajutist 
võistluskeeldu, pidades seejuures kinni käesoleva koodeksi punktidest 3.1-3.4. 

 

4.2 Esialgsete meetmete rakendamise korral arvestatakse nendega võimalike lõpuks 
kohaldatavate sanktsioonide määramisel. 

 
MÄRKUS: Teiste esialgsete meetmetena võib kasutada näiteks võistluse videona 

jäädvustamise otsust või kohtuniku või žürii liikmete vahetult enne võistluse algust 
vahetamise otsust. 

 
Artikkel 5 – sanktsioonid 

 

5.1 Kui rikkumine on tuvastatud, kohaldab [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] osalejale 
lubatud sanktsioonide seast sobiva sanktsiooni, mis võib varieeruda hoiatusest 
eluaegse võistlemiskeeluni. 

 
MÄRKUS: Iga spordiorganisatsioon võib välja tuua iga rikkumise korral kohaldatavad 

sanktsioonid, nt rahalised sanktsioonid, tulemuste diskvalifitseerimine, teenitud 
medalite või auhindade äravõtmine, koolitamine, kulude hüvitamine vms.2 

 

5.2 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] arvestab sobivate sanktsioonide kohaldamisel 
kõigi raskendavate ja leevendavate asjaoludega ning toob kirjalikus otsuses 
üksikasjalikult välja nende asjaolude mõju lõplikule sanktsioonile. 

 

5.3 Selle koodeksi alusel kohaldatava sanktsiooni ulatust võidakse vähendada, kui osaleja 
on uurimisel olulist abi osutanud, mille tulemusena avastati teise osaleja rikkumine või 
tõestati sellist rikkumist. 

 
MÄRKUS: Organisatsioon võib lisada järgmised punktid: 

• Kui osaleja eksib talle vastavalt sellele koodeksile määratud võistlusel osalemise keelu 
vastu, diskvalifitseeritakse see osaleja kohe vastavalt võistluselt ning talle selle 
koodeksi alusel esialgu määratud võistluskeelu kehtivuse perioodi hakatakse uuesti 
arvestama vastava rikkumise kuupäevast. 

• Käesolev koodeks kehtib ka nendele osalejatele, kellele kohaldatakse võistluskeeldu, 
ja võistluskeelu kehtivuse ajal toime pandud rikkumisi käsitletakse eraldiseisvate 
rikkumisena, mille korral osaleja vastu algatatakse vastavalt sellele koodeksile 
eraldiseisev menetlus. 

 

2 Olümpialiikumise võistlustega manipuleerimise tõkestamise üksus võib spordiorganisatsiooni soovil esitada „Võistlusega 
manipuleerimise korral spordiorganisatsioonide poolt sanktsioonide rakendamise suunised“ (Guidelines on the 
Sanctioning of Competition Manipulation by Sports Organisations), e-post: integrityprotection@olympic.org 

mailto:integrityprotection@olympic.org
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Ennistamine 

• Kui osaleja võistluskeelu periood on lõppenud, saab ta järgmistel tingimustel 
automaatselt taas loa [lisage spordiala] võistlustel osalemiseks: 

o ta on [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] rahuldavas ulatuses läbinud talle 
[lisage spordiorganisatsiooni nimetus] distsiplinaarorgani määratud 
sanktsioonina määratud ametliku aususe alase koolituse; 

o ta on täielikult tasunud talle selle koodeksi alusel määratud trahvi ja/või kõik 
kulud, mille [lisage spordiorganisatsiooni nimetus] distsiplinaarorgan on temalt 
sisse nõudnud; ja  

o ta on andnud nõusoleku tema tulevaste [lisage spordiala] seotud tegevuste 
mõistliku ja proportsionaalse jälgimisega, mida [lisage spordiorganisatsiooni 
nimetus] võib tema toime pandud rikkumise iseloomust ja ulatusest lähtuvalt 
mõistlikkuse seisukohast lähtudes vajalikuks pidada. 

 

Artikkel 6 – vastastikune tunnustamine 
 
6.1 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] tunnustab mis tahes teise spordiorganisatsiooni 

vastavalt käesolevale koodeksile tehtud otsuseid ja peab neist kinni, arvestades 
seejuures edasikaebamise õigusega. 

 

6.2 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] tunnustab mis tahes teise spordialase organi või 
pädeva kohtualluvuse spordiorganisatsioonist erineva kohtu otsuseid ja peab neist kinni. 

 
 

Artikkel 7 – rakendamine 
 
7.1 Kõik olümpiahartaga seotud spordiorganisatsioonid kohustuvad olümpiaharta reegli 1.4 

kohaselt seda koodeksit järgima.3 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] on 
olümpiahartaga seotud ning nõustub seega selles koodeksist kinni pidama. 

7.2 [Lisage spordiorganisatsiooni nimetus] kohustub oma kohtualluvuses seda koodeksit 
rakendama, sealhulgas koolitusmeetmete osas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhatus kiitis selle koodeksi 8. detsembril 2015. aastal heaks. 


