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Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE)
2021.a. tegevusaruanne

2019.a. Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt asutatud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus
(EADSE) ja samuti EOK poolt 2007.a. asutatud SA Eesti Antidoping (EAD) tegutsesid 2021. aastal
paralleelselt. 2020.a. käivitati protsess EAD ühinemiseks EADSE-ga.
Tartu Maakohtu registriosakonna kandega 22.09.2021 EAD kui ühendatav sihtasutus kustutati
registrist ning edaspidi tegutseb vaid ühendaja sihtasutus EADSE, kellel on võrreldes EAD-ga oluliselt
laiem eesmärk.
EADSE põhikirjaline eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist, ausat sporti,
sh aidata kaasa:
(a) dopingu kasutamise ennetamisele;
(b) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;
(c) diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;
(d) spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;
(e) muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.
Mõlemal (EAD ja EADSE) sihtasutusel on üks ja sama juhatuse liige - Henn Vallimäe
Riigikogu dokumendis „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ punkt 7.7. kohaselt:
Spordiideaalide, ausa konkurentsi ja spordi puhtuse ning turvalisuse ja ohutu keskkonna nimel
võideldakse kompromissitult dopingu kasutamise, sporditulemustega manipuleerimise ja
pealtvaatajate vägivaldse käitumise vastu, täites vastavaid rahvusvahelisi kokkuleppeid, täiendades
riigisisest õiguslikku regulatsiooni ja edendades koostööd riigi sees ning riikide vahel.
Eesmärgi saavutamiseks on 2021.aaastal ellu viidud alljärgnevad tegevused.

I Organisatsioon
2021.a. peamiseks märksõnaks oli ülemaailmne COVID-19 pandeemia, mis mõjutas jätkuvalt nii
dopingutestimist kui ka teisi põhitegevusi.
Kultuuriministeerium jätkas 2020. aastal 187 000 eurole tõusnud EADSE toetamist ka 2021.a. samas
mahus, millele lisandus Kultuuriministeeriumile eraldatava hasartmängumaksu 1,6% summas umbes
65 000 eurot aastas spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimiseks Eestis.
Eesti Olümpiakomitee EOK on aastatel 2018 - 2021 toetanud EADSEt ühetaoliselt 180 000 euroga
aastas.

EADSE sõlmis haldajaga Forus Spordikeskuses aadressil Sõjakooli 10 kokkulepe suurendada kontori
pinda (senise ruum 308-le lisaks ka naaberboksi nr 307 arvel alates 2022.aastat) kaks korda ja loob
senise 4 asemel 7-8 töökohta.
Aasta väljakutseks oli seoses uue WADA 2021 koodeksi jõustumisega selle tõlkimine ja toimetamine
EADSE poolt eesti keelde ja 8-st uuenenud WADA rahvusvahelisest standardist 4 olulisema tõlkimine.
Samaväärseks väljakutseks oli uute Eesti Dopinguvastaste Reeglite (EDR 2021) koostamine WADA
etteantud juhiste alusel seniste 2015 versiooni asemel. WADA kinnitas nende ingliskeelse versiooni
14.04.2021, misjärel see tõlgiti ja toimetati eesti keelde.
Uuenes TUE komisjon, mille koosseisu kuuluvad, dr A.Irs, dr M.Kull, dr E.Sõõru, dr K.Tomberg ning
sõlmiti vastavasisulised lepingud. Komisjoni sekretäriks kinnitati proviisor J.Sepp.

II Dopingutestimine ja tulemuste haldamine
COVID-19 üleilmne pandeemia jätkus ka 2021.aaastal, mil WADA uuendas oma 2020.a. välja antud
juhiseid sportlastele ja rahvuslikele dopinguvastastele organisatsioonidele, mida järgiti ja levitati ka
siseriiklikult.
2021.a. testis EADSE kokku 463 sportlast (270 Eesti + 193 rahvusvahelist sportlast).
Analüüsimiseks koguti ja saadeti laborisse kokku 544 dopinguproovi, mis moodustab 94% COVID-i
eelse, 2019. aasta mahust (581, 2020.a. – 338).
Testiti 35 spordialal, mis on eelmise aastaga võrreldes 5 võrra (30) suurem (2019 vaid 24).
Eesti sportlaste seas tehti võistlussiseselt ja võistlusväliselt kokku 313 dopinguproovi (sample
collections, 2020 – 316, 2019 - 429). Dopinguproovide (uriini ka vereproovid kokku) arvu vähenemine
on toimunud vereproovide arvel (WADA juhised ütlevad, et COVID ajal tegeleks 1 sportlasega 1
testija ning korraga võetaks vaid 1 proov). Vastavalt testiplaanile testiti 270 isikut sh mõnda ka mitu
korda (2020 – 258; 2019 – 272).
EADSE testis Tokyo OMile pürgivaid sportlasi perioodil jaanuar kuni juuli (vastavalt WADA ISTI-le ja
Tokyo 2020 ITA Pre-Games Expert Group Guidelines´le). Olenevalt spordialast testiti OM-le minevaid
sportlasi võistlusele eelneval perioodil 1 kuni 5 korda. Kõik olümpiasportlased kuulusid hiljemalt
koondisesse kinnitamisest alates ka Eesti Registreeritud Testimisbaasi – RTP, mille nimekirja
ajakohastati kvartaalselt ning see on avalikult kättesaadav EADSE kodulehel. RTP sportlaste arv püsis
aasta jooksul 70 piirimail, sisaldades ka 16 rahvusvaheliste spordialaliitude jälgimisel olevat
rahvusvahelise RTP sportlast. Kevadel ära jäänud või edasi lükatud Eesti karika- ja meistrivõistluste
kaleder sai hoo sisse sügisel, ning lisaks standardpaketile telliti senisest enam ka spordialaspetsiifilisi
lisaanalüüse.
Rahvusvahelisel tellimusel võeti 231 dopinguproovi, millest enamiku moodustasid Tallinnas
toimunud U20 ja U23 kergejõustiku EM-il võetud testid. Euroopa U20&U23 meistrivõistlusi võib
lugeda 2021. aasta suursündmuseks mitmes mõttes - 2 nädala jooksul tehti rekordarv teste (vere- ja
uriiniproovid), hõlmatud oli kogu Eesti dopingukontrolliametnike (DCO) tiim, lisaks ca 40
vabatahtlikku, DCO-sid kaasati lisaks ka Lätist. Saadi väärtuslik kogemus töötades kahe erineva

rahvusvahelise dopingudelegaadi meeskonnas, kes hindasid Eesti DCO-d professionaalseks ja
korraldusmeeskonda pädevaks.
Dopinguvastaste reeglite rikkumisi (ADRV) menetleti EADSE poolt 2021.a. kahel juhul, üks juhtum
menetleti Soome NADO poolt.
2021.a. määrati Eesti sportlastele karistus 3 dopingurikkumise eest sh:
1) Heiki Nabi, maadlus
2) Egert Haller, korvpall
3) Miko Silde, judo

- 2-aastane võistluskeeld, jätkub apellatsioonimenetlus CASis;
- 3-kuuline võistluskeeld, mida lühendati 1 kuule;
- 3 aastane võistluskeeld, määratud Soome NADO poolt.

2021 viimases kvartalis kuulus EADSE registreeritud testibaasi (RTP) 52 sportlast (2020.a. - 40; 2019
- 35), lisaks 16 Eesti sportlast rahvusvaheliste alaliitude testibaasides (sama aastatel 2020 ja 2019).
Testibaasi sportlaste nimekiri avaldatakse regulaarselt EADSE kodulehel.
Asukohateabe esitamise rikkumisi (Missed Test/Wherabouts Failure) menetleti 11 juhul (2020 - 9;
2019 - 22).

III Koolitus- ja kommunikatsioonitegevus
EADSE on lisaks antidopingule laiendatud koolitusteemasid, sh spordivõistlustega manipuleerimise ja
väärkohtlemise ennetamine.
Koolitustegevus 2021:
2021. aastal toimus kokku 49 (2020 – 40; 2019 – 30) välistele sihtrühmadele suunatud antidopingu,
väärkohtlemise ja kokkuleppemängude alast koolitust.
Spordialaliidud 18 spordialalt (2020 – 17; 2019 - 15) tellisid antidopingu, spordivõistlustega
manipuleerimise ja väärkohtlemise ennetamise koolitusi kokku 30 korral. Antidopingu koolitustel
käsitleti WADA 2021. aastal uuenenud koodeksiga seotud muudatusi ning aasta teises pooles juhiti
tähelepanu muudatustele seoses WADA 2022. aasta keelatud ainete ja keelatud meetodite
nimekirjaga. Väärkohtlemise ennetamise koolitustel käsitleti enamasti EADSE koostatud
ennetustegevuste ja juhtumite menetlemise juhendit.
EADSE korraldas treeneritele 2 suurema kuulajaskonnaga koolitust, teemadeks väärkohtlemise
ennetamine ning toidulisandid spordis. Lisaks telliti muude sihtrühmade poolt EADSE-lt veel 7 koolitust
(sh, EOK, maakonna spordiliidud, Rotary klubid jm).
Traditsiooniline Euroopa Spordinädal (European Week of Sport) toimus 23.-30. septembril, mille
raames viis EADSE üldhariduskoolides üle Eesti läbi 11 koolitust. 7.-12 klassi õpilastele tutvustati
lähemalt ausa mängu põhimõtteid ning tänapäeva spordipahede ennetustegevust (doping,
spordivõistlustega manipuleerimine).
Koolitusi viidi läbi ka venekeelsetele sihtrühmadele vene keeles – Eesti Taekwondo Liit, Eesti Karate
Föderatsioon.
Kokku osales eelpool nimetatud EADSE koolitustel 1378 isikut, sh 551 sportlast (2020 – 406; 2019 392), 301 treenerit (2020 -352; 2019 - 206) ja 46 muud spordipersonali (spordijuhid, meditsiinipersonal
jm, 2020 – 68; 2019 – 141), 379 kooliõpilast, 19 õpetajat ning 82 muud huvilist (rotariaanid,
vabatahtlikud jm).
Eesti dopingukontrolliametnikele telliti akrediteeringukoolitus Rahvusvahelise Olümpiakomitee
partnerilt, International Testing Agency-st (ITA), ning rahvusvaheline tiitel International DCO on 9-l
isikul. EADSE kui riikliku antidopingu organisatsiooni (NADO) poolne akrediteering aastaks 2022-2023

vormistatakse 11 DCO-le. Lisaks toimus kolm testijate infoseminari: 1) 03.06 Tallinn ja 2) 1.-2.10 NarvaJõesuu 3) 03.12 Tallinn.
Kooskõlastatud EOK-ga seati registreeritud testibaasi (RTP) sportlastele ja tugipersonalile
kohustuslikuna läbida kaks WADA Anti Doping e-Learning (ADeL) koolituskursust:
1) ADeL for International-Level Athletes (3 tundi);
2) ADeL for Registered Testing Pool Athletes (0,4 tundi);
lisaks veel kohustuslikuna olümpiasportlastele:
3) ADeL for Olympic Games Tokyo 2020;
treeneritele:
4) ADeL for High Performance Coaches;
meditsiinipersonalile:
5) ADeL for Medical Professionals.
Sportlaste ja nende tugipersonali poolt avati erinevaid kursuseid kokku ligi 1000 korral, lõpuni läbiti
(sh vastati ka eksamiküsimused) 485 (449 sportlase, 33 treeneri ning 3 meditsiinipersonali poolt)
korral, mis on märkimisväärne.
Koolitustegevuse uuring
EADSE viis läbi koolitustegevuse rakendusuuringu “Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad
tegurid”, mida toetas Kultuuriministeerium.
Eesmärgiks oli uurida sportlastele ja nende tugipersonalile pakutavate ennetustegevuste mõjusust, et
senisest sihipärasemalt ja efektiivsemalt koostada ja planeerida dopinguvastast koolitustegevust.
Sihtrühmade vajadusi arvestav koolitustegevus avardab sportlaste, treenerite jm tugipersonali
teadlikkust dopinguvastastest reeglitest ja spordieetikast. Uuringus osales kokku 69 sportlast ning 73
sportlase tugipersonali, sh 30 treenerit ja 30 spordijuhti. Sportlasi oli esindatud 21 spordialalt ning
treenereid 18 spordialalt. Vastanutest 93% esindasid individuaalset spordiala ning 67% vastanutest
moodustasid rahvusvahelise taseme sportlased. Treeneritest tegeles valdav enamus noorsportlastega
ning 77% omas EKR 5-7 kutsetaset. Enamus uuringus osalejatest (60%) on töötanud treenerina üle 10
aasta. Kõigi vastanute hulgast on antidopingu koolitusel osalenud 41% ja nende hulgast viimase kahe
aasta jooksul 68%. Enim on osaletud rahvusliku antidopingu organisatsiooni EAD/EADSE kontaktõppe
koolitusel. Antidopingu koolitustel osalejate poolt loetletud enam meelde jäänud teemadest nimetati
sagedamini keelatud ainete ja meetodite nimekirja ja dopingukontrolli protseduuri.
Uuringust selgus, et sportlased ja sportlase tugipersonal hindab kõrgelt kontaktõppe meetodit
teadmiste omandamisel. Erinevate koolitusmeetodite mõju käsitlevatest uuringutest järeldus samuti,
et kõige tõhusamaks peetakse traditsioonilist kontaktõppe meetodit (klassiruumis õpetamine ja
juhendamine). See loob võimaluse, et kuulajad saavad protsessi käigus esitada küsimusi tekib elav
arutelu.
ERASMUS+ projekt
EADSE osaleb perioodil 2021-2023 Euroopa Liidu ERASMUS+ koostöö raames Suurbritannia, Kreeka,
Portugali, Hollandi, Serbia ja Soome ülikoolidest ja terviseasutustest partneritega projektis
„Developing Positive Interventions against Performance Enhancement Drug Use in Recreational &
Grassroots Sport – MINDFUL MUSCLES“.
Projektil on kolm põhieesmärki:
1) Selgitada välja tõenduspõhised mõjutusvahendid ning nende abil tõsta harrastussportlaste
igakülgset teadlikkust ohtude osas, mis kaasnevad sportlikku sooritusvõimet parandavate
keelatud ravimite (ainete) tarvitamisega;
2) Hinnata olemasolevaid ja töötada välja uusi veebipõhiseid enesejuhtivaid koolitusprogramme
nii harrastussportlastele kui nende juhendajatele;

3) Töötada välja WADA ja riiklike dopinguvastaste organisatsioonide (NADO-de) nõuetele ja
vajadustele vastav innovatiivne ja tugevustel põhinev dopinguvastase koolitustegevuse
poliitika ja praktikasoovitused.
Kommunikatsioonitegevus
2021. aasta jooksul avaldati EADSE kodulehel 30 uudist ning Facebooki seinal 53 postitust. Enim
tähelepanu pälvis WADA „Play True“ kampaania, kuhu EADSE kaasas ka 6 Eesti suve- ja talialade
sportlast ning mis jõudis EADSE Facebooki postituse kaudu 13 000 inimeseni.
Jätkus ravimiotsingu süsteemi – Ravimiotsing, aadressil https://eadse.ee/ravimid/ aktiivne
kasutamine ja regulaarne uuendamine. EADSE-l on lepinguline proviisor, kes haldab Ravimiotsingu
moodulit ning kes vastab EADSE-le laekunud päringutele ravimite, toidulisandite jm kasutamise riskide
kohta, samuti koordineerib ravimite kasutamise eriloa andmise, TUE komisjoni, tööd.
Ravimiotsingus tehti 2021. aastal 11 484 päringut! Sudafedi lubatavust kontrolliti 238 korral, millele
järgnesid Esbriet, Ventolin, Coldrex ja kanep jne.

EADSE andis 01.06.2021 välja „Spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise
ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks“ sh venekeelne tõlge. Käitumisjuhend valmis
Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei ja Piirivalveameti,
Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA, Eesti
Antidopingu ja Sporditeabe SA jt ekspertide koostöös.
EADSE töötajad osalesid 2021.a. arvukatel veebikoolitustel ja seminaridel IOC, WADA, iNADO, COE,
EU, Interpol, IntegriSport, ERASMUS+ jt korraldajatelt

IV Spordivõistlustega manipuleerimise ennetamine
2021.aastast alates täidab EADSE Kultuuriministeeriumiga sõlmitud halduslepingu ülesandeid, mille
kohaselt kohustub EADSE täitma spordiseaduse § 111 alusel spordivõistlustega manipuleerimise
vastase riikliku kontaktpunkti ülesandeid. Jaanuaris 2021 alustas EADSE’s tööd riikliku kontaktpunkti
koordinaator Kalle Roos. Kontaktpunkti ülesanneteks on:
1) asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase
võitlusega seotud teabe kogumine ja edastamine;
2) spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimine;
3) teabe vastuvõtmine, koondamine ja analüüsimine tavatute ja kahtlaste, Eestis toimuvate
spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning vajaduse korral hoiatuste edastamine;
4) teabe edastamine võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või
spordikihlvedude korraldajatele;
5) koostöö kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil,
sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.
EADSE sõlmis 2021.a. aasta maikuus lepingu ühe maailma juhtiva spordiaususe lahendusi pakkuva
ettevõttega Sportradar Integrity Services, et hakata jälgima kihlveoturul toimuvat ja tuvastada
võimalikke pettusi kodumaistel jalgpalli, korvpalli, käsipalli ja võrkpalli võistlustel. Alates juulist 2022
lisanduvad nimetatud spordialadele veel jäähoki, sulgpalli, rannajalgpalli, saalijalgpalli ja kriketi
võistlused. Eesti Jalgpalli Liidul on läbi UEFA juba pikemaajalisem leping Sportradariga, et jälgida

jalgpalli tippliigades toimuvat. Tänu täpsele monitoorimisele ja vihjetele on juba saadud jälile
mitmele kahtlastele Eestis toimunud tegevusele.
Septembri lõpus toimus Tallinnas Erasmus+ projekti IntegriSport Next raames 2-päevane
koolitusseminar „Kas spordipettused on spordi siseasi?“. Seminari korraldajateks olid Eesti poolelt
Politsei- ja Piirivalveamet ning rahvusvaheliselt CSCF Foundation for Sport Integrity. Kuulda sai nii
rahvusvaheliste ekspertide (nagu näiteks GLMS, FIFPRO, Euroopa Nõukogu ja INTERPOL) kui ka
kodumaiste organisatsioonide (PPA, Eesti Jalgpalli Liit, kultuuriministeerium, siseministeerium ja
EADSE) esindajate ettekandeid ja soovitusi. Arutelu oli väga informatiivne ning sel teemal saadi nii
laias ringis kokku esimest korda Eestis. Tulemus oli paljulubav, kuna kõik osalised olid teemast
huvitatud ja valmis sellesse lähiajal ka omalt poolt panustama. EADSE osales ka sarnasel seminaril
Soomes, Tamperes.

V Väärkohtlemise ennetamine
Väärkohtlemise ennetamine spordis on samm-sammult jõudnud spordipersonali ja treenerite
huviorbiiti. Tellitakse üha enam koolitusi ja rakendatakse EADSE juhendites sätestatut. Aasta lõpul
valminud Eesti Jalgpalli Liidu juhendmaterjal lapse turvalisuse tagamiseks on hea eeskuju kõigile
spordialaliitudele.
EADSE osales kutsutud eksperdina mitme spordialaliidu siseses võimaliku väärkohtlemise juhtumis.
Aasta jooksul osaleti nõustamisel ja ekspertiisis 9 spordiala 11 juhtumil.
2021.a. sügisel kaasati selle valdkonna koordineerimiseks sporditurvalisuse koordinaatorina Ilona
Kivisik.
Koostöös Tartu ülikooliga on saavutatud kokkulepe käivitada aastal 2022 valdkonna uuring, kus
selgitatakse välja erinevat tüüpi väärkohtlemise kogemise sagedus ja sügavus spordis ja
liikumisõpetuses. Samuti on kavas välja selgitada spordis/liikumisõpetuses väärkohtlemise ohvriks
sattumise riski suurendavad psühholoogilised tegurid. Uuringu tulemused on aluseks strateegiliste
eesmärkide seadmisele väärkohtlemise ennetamisel, vähendamisel ja avastamise tõhustamisel.
Samuti annavad need teaduspõhise sisendi väärkohtlemise ennetuse meetmete kavandamisele,
kirjeldades, milliseid väärkohtlevaid tegevusi, kui sageli ja millises ulatuses kogetakse, millised on
suurema riskiga spordialad jms. Lisaks võimaldavad hinnata spordis ja liikumisõpetuses kogetud
väärkohtlemise mõju vaimsele tervisele. Turvalise spordi küsimustiku olemasolu annab mõõdiku
väärkohtlemise ennetamise meetmete tõhususe hindamisele, kuna võimaldab hinnata, kas, ja kui,
siis millisel määral, on saavutatud väärkohtlemise ennetamise eesmärke.

VI Seadusandlus ja koostöö
01.10.2021 määras Harju Maakohus 2,5 aastase kriminaalkaristuse Dmitri Uiba’le, kes andis edasi
spordis dopinguna kasutamise eesmärgil dopinguna käsitletavaid ained suure varalise kasu saamise
eesmärgil ning kelle valdusest leiti ülisuures koguses (4004 ampulli ja 48006 tabletti) dopinguaineid
minimaalses väärtuses 152 469,74 eurot. EADSE panustas selles juhtumis dopinguainete tuvastamise
ja määratlemise ekspertiisiga, mis oli kohtuasja lahutamatuks osaks.
See oli esimene juhtum, kus menetlemise aluseks oli 01.03.2020 jõustunud ja karmistunud
muudatustega karistusseadustiku § 195 Dopingukuritegu. See võimaldab EADSE-l koostöös

jõustruktuuridega teha tõhusamat ja loodetavasti efektiivsemat dopinguvastast ennetus- ja
heidutustööd nii tipp- kui harrastussportlaste seas.
Tihenev koostöö toimub spordialaliitudega, kes peavad WADA koodeksi järgi olema proaktiivsed oma
spordiala dopinguvastases ennetustegevuses, samuti Rahvusvahelise Olümpiakomitee
Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise olümpialiikumise koodeksi järgi kokkuleppemängude
vastases ennetustöös (hea juhtimistava järgimine, koduleht ja koolitusprogramm).
Eesti on 16.12.2019 ühinenud 03.07.2016 allakirjutamiseks avatud Saint-Denis`is Jalgpallivõistlustel
ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud lähenemisviisi käsitleva
Euroopa Nõukogu konventsiooniga. Hetkeseisuga on sellega liitunud 22 riiki. Eestist osalevad komitee
(T-S4) töös Politsei- ja Piirivalveameti ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning EADSE. 2021.a. aprillis
toimus liitunud riikide, sh Eesti osalusel, esimene formaalne virtuaalkoosolek. 15.04.2021 kiideti heaks
soovitused riikliku ja kohaliku tasandi koostööks, kus samuti määratleti valitsuste, kohaliku
omavalitsuse, politsei, jalgpallikogukonna ja pealtvaatajate (fännide) roll ning avaldati spordiürituse
turvalisuse kindlustamise korraldusmudel (Event Flow Model).
EADSE on rahvusvaheliselt aktiivses koostöös antidopingu valdkonnas WADA, iNADO, Euroopa
Nõukoguga (EN), rahvusvaheliste spordialaliitudega (IF), teiste riikide ADO-dega ning sportlaste
bioloogilise passi analüüsikeskusega NAPMU. Spordivõistlustega manipuleerimise valdkonnas
Rahvusvahelise Olümpiakomitee, EN, Kopenhaagen Grupi, Interpoli, Sportradari ja GLMS-iga,
spordivõistluste turvalisuse valdkonnas EN-i ning väärkohtlemise valdkonnas eelkõige Euroopa
Nõukoguga ja Põhjamaadega.
Väärkohtlemise teemal toimub EN, EL ja EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) ühisel initsiatiivil
üle- Euroopalise kampaania „Start To Talk“ (STT, Hakka Rääkima) eestikeelne koduleht, mida levitati
spordiorganisatsioonide seas. STT projekt on jätkuv ja iga-aastaselt monitooritakse projektiga seotud
tegevusi iga riigi kohta eraldi, sh Eesti.

