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Sporditulemustega manipuleerimise vastane kord 
Eesti Vibuliit 
 

Sissejuhatus 
Meie spordi maine ja rikkumatus sõltub täielikult üritustest/võistlustest osavõtjate väärtustest ja 

käitumisest. Kuna igasugune sporditulemustega manipuleerimine õõnestab avalikkuse suhtumist meie 

sporti ja on ka põhimõtteliselt tugevas vastuolus spordi põhiväärtustega, siis tuleb seda püüda kõiki 

vahendeid kasutades vältida. 

Eesti Vibuliit (EVL) on pühendunud sellele, et vältida tulemustega manipuleerimise võimalusi. Selleks 

EVL: 

 kehtestab antud reeglid 

 tõstab reeglite kehtimise osas osapoolte teadlikkust 

 jälgib regulaarselt, kas reegleid täidetakse 

 töötab välja viisi, kuidas oleks võimalik EVLile konfidentsiaalselt vihjeid anda võimalike reeglite 

rikkumiste osas 

 teeb eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks vajadusel koostööd teiste organisatsioonidega 

Antud dokument on koostatud sarnastel alustel kui World Archery Rulebook, Appendix 9: Betting and 

Anti-Corruption. Juhul kui eestikeelne kord ei sätesta mõnda teemat piisavalt täpselt, siis reguleerivad 

seda World Archery reeglid. 

 

Reeglite rikkumised 
Reeglite rikkumiseks loetakse (loe täpsemalt WA Rulebook 3.1-3.6): 

 panustamine 

 tulemustega manipuleerimine 

 korruptsioon 

 siseinfo kasutamine ebaõiglase eelise saavutamiseks 

 muud viisid ebaõiglase eelise saavutamiseks (nii tulemustes kui ka panustamiseks vms) 

 

Vastutus, tõendamine ja uurimine 
Kõikidest kahtlustustest rikkumiste osas tuleb koheselt teavitada EVL juhatust. 

EVL kui vastutav struktuurüksus peab reeglite rikkumise kahtluse korral koostama 3-liikmelise 

eetikakomisjoni, kuhu kuuluksid sõltumatud ja erapooletud isikud (vähemalt 1 liige peab olema 

täielikult väljaspool spordiala). Rikkumise uurimise alustamiseks peab olema rohkemat kui tõenäosus 

või kokkusattumus, kuid kõikidesse põhjendatud kahtlustele tuleb tähelepanu pöörata. 

Eetikakomisjon peab asja käsitlema vastavalt kehtivatele seadustele ja vajadusel edastama asja 

arutamise/uurimise kõrgematele struktuurüksustele (vastavalt vajadusele, nt WA Board of Justice and 

Ethics, Eesti õigusüksused vms). Komisjon peab enda töös pöörama suurt tähelepanu andmekaitsele 

ja diskreetsusele. 

Eetikakomisjonil on õigus teha EVL juhatusele ettepanek peatada uurimise all oleva osapoole seotus 

edasiste võistlustega (osalemine sportlase, treeneri, korraldaja vms osapoolena). 
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Reeglite rikkumise kahtlustuse uurimine (WA Rulebook 5.1-6.7): 
Juhul kui eetikakomisjon ja EVL juhatus on tuvastanud ja tõendanud (vajadusel koostöös teiste 

organisatsioonidega) põhjendatud süüdistuse reeglite rikkumise osas, siis EVL saadab osapoolele 

teate, mis sisaldab: 

 rikkumise kirjelduse 

 faktid, millel süüdistus põhineb 

 võimalikud rakendatavad sanktsioonid 

 lisainfo (sh täpsed tähtajad) seoses edasise uurimisega 

 osapoole õiguse ärakuulamisele 

Peale teate saamist on osapool kohustatud kirjalikult teatama, kas ta kasutab ära oma õigust 

ärakuulamisele. Juhul kui ta seda ei tee, siis loetakse ta automaatselt: 

 ärakuulamise õigusest loobunuks 

 end süüdi tunnistanuks 

 võimalikud sanktsioonid vastu võtnuks 

 

Osapool(t)e õigus ärakuulamisele (WA Rulebook 7.1-7.4): 

Ärakuulamine peab toimuma mõistliku aja piirides. Komisjon peab koosnema erapooletutest 

otsustajatest. Kõikidel osapooltel on õigus esitada tõendeid ja selgitusi.  

Eetikakomisjon peab koostama viivitamatult peale otsuse langetamist kokkuvõtte, mis sisaldab: 

 järeldust reeglite rikkumise tuvastamise osas 

 otsust sanktsioonide osas 

 sanktsioonide ajalise kehtivuse 

 osapoole õiguse otsus edasi kaevata 

 

Sanktsioonid (WA Rulebook 8.1-8.2): 

Eetikakomisjon peab võtma arvesse kas rikkumine toimus raskendavate või kergendavatel asjaoludel 

ja selle põhjal määrama sanktsioonide ulatuse (täpsem loetelu WA Rulebook 8.2). 

Sanktsioonid peavad olema väga selged ja konkreetsed, koos täpse ajalise määratlusega. Sanktsioonide 

kehtivusajal ei ole reeglite rikkumise toime panijal lubatud olla võistlustega seotud. 

 

Õigus edasi kaevata ja otsuse tunnustamine (WA Rulebook 9.1-10.2): 

Isik(ud), kellele on määratud santsioonid, võivad otsuse edasi kaevata 21 päeva jooksul esitades selleks 

kirjaliku avalduse.  

EVL liikmesklubid peavad austama kehtivaid otsuseid ja aitama kaasa kehtivatest sanktsioonidest kinni 

pidamisele. 

 


