
Infotund 19. märts 2019



Poliitikute debatt 19.02.



Spordisõber 2019

• Pafer (Paf.com)
• Värska Vesi 
• Est-Trans Kaubaveod 
• Tallink
• Utilitas
• Riigimetsa Majandamise 

Keskus
• SA Noored Olümpiale 
• Are Altraja
• Anti Kalle 
• Neinar Seli.



Kääriku arengud



Spordiloto



EOK  43. täiskogu 22. mail 2019.a algusega kell 

13:00 Hiltoni konverentsikeskuses.

Päevakord:
1. Kultuuriministri ettekanne

2. EOK 2018 majandusaasta aruande kinnitamine ja 2019 majandusaasta

kontrollimiseks audiitori nimetamine;

3. Põhikirja muudatused;

4. Muudatused liikmeskonnas;

5. EOK presidendi ja juhtorganite valimistest;

6. Esindajate kogu liikmete asendusvalimine.



13.1.2.  Liige arvatakse liikmeskonnast välja, kui ta 

saab 75-aastaseks. Väljaarvamine toimub 

vanusepiiri ületamisele järgneval täiskogu 

koosolekul. Need liikmed, kes on valitud EOK 

presidendiks või täitevkomitee liikmeks, sealhulgas 

asepresidendiks või peasekretäriks, arvatakse 

vanusepiiri ületamisel liikmeskonnast välja pärast 

nende volituste tähtaja lõppemist valitud 

ametikohal;



Artikkel 25. Toimkonnad ja komisjonid
25.5. Spordiarbitraaž
25.5.1. Spordiarbitraaž (edaspidi Arbitraaž) menetleb EOK liikmete poolt või liikmete suhtes
algatatud vaidlusi.
25.5.2. Arbitraaži moodustamine.
25.5.2.1. Arbitraaži koosseisu kuulub vähemalt viis füüsilisest isikust liiget
25.5.2.2. Arbitraaži liikmed määrab EOK täitevkomitee. Iga liige nimetatakse ametisse kolmeks 
aastaks. Liikme ametisse nimetamisel arvestatakse tema võimet menetleda juhtumeid õiglaselt, 
erapooletult ja sõltumatult. 
25.5.2.3. EOK täitevkomitee võib Arbitraaži liikme sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda.
25.5.2.4. Arbitraaži liige ei või kuuluda ühegi EOK liikmesorganisatsiooni juhtorganisse.
25.5.2.5. Arbitraaži liikmed valivad endi seast esimehe, kes korraldab Arbitraaži tööd ja 
aseesimehe(d), kes asendavad vajadusel esimeest.
25.5.3. Arbitraaži otsus on poolte suhtes lõplik. 
25.5.4. Arbitraaž menetleb iga juhtumit vähemalt kolmeliikmelises koosseisus. Menetluse kord on 
määratud EOK täitevkomitee poolt kehtestatud korras. Reguleerimata küsimustes on Arbitraažil õigus 
menetluse korda ise reguleerida.



• Jarmo Ahjupera (jalgpall)
• Johanna Allik (iluuisutamine)
• Valentin Bassov (veemotosport)
• Meril Beilmann (laskesuusatamine)
• Mari-Liis Juul (pararattasport)
• Joosep Karlson (aerutamine)
• Rainer Kasekivi (purjetamine)
• Kaari Kink (võistlustants)
• Kristjan Koll (murdmaasuusatamine)
• Toomas Kollo (suusatamine)
• Kaur Kuslap (sõudmine)
• Kristin Kuuba (sulgpall)
• Getter Marie Lemberg (kergejõustik)
• Tormis Laine (mäesuusatamine)

• Mihkel Liivakant (karate)
• Sander Maasing (jalgrattasport)
• Alina Molkova (käsipall)
• Sergei Pareiko (jalgpall)
• Ants Oscar Pertelson (judo)
• Anna Pohlak (purjetamine)
• Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)
• Ingrid Puusta (purjetamine)
• Helina Rüütel (sulgpall)
• Karl Robert Saluri (kergejõustik)
• Kristina Šmigun-Vähi (murdmaasuusatamine)
• Lise Anette Vaher (mäesuusatamine)
• Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)
• Reino Velleste (jahilaskmine)

Kevadsemestri haridusstipendiumid  23 460 eur



Trükiste ja reklaamtrükiste 
Pronksmuna

Trükireklaami kuldmuna

Üllatusmuna – noorte lemmik

Tartu Maraton
Orca Swim Club
veekindlad trükised

Credit24 võrkpalliliiga koduleht





Valge kaardi päev 6. aprill

Postita 6. aprillil oma video või foto valge kaardiga oma 
sotsiaalmeedia lehtedele
Kirjuta juurde üleskutse kiusamisse sekkuda

Lisa hashtagid #äralasekiusata #terveeestieest #WhiteCard

Lisainfo: www.eok.ee/valgekaart või maris@eok.ee, 5222 
426



• 18 – 25 aastane sportlane
• Tähtaeg 02. aprill
• sportlane@ergo.ee



EOK järelkasvutiim "Märka Järgnevat Põlvkonda" 

• suve- ja taliolümpiaalad, pallimängualad ning mitteolümpiaalad 
• sünniaasta 1996-1999
• kes järgivad oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on 

eeskujuks noortele
• kes ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid
• kes on võistelnud 2018. aastal Eesti eest täiskasvanute tiitlivõistlustel ja 

teistel täiskasvanute rahvusvahelistel võistlustel
• eraldi kategooria väga noored sportlased (nooremad kui sünniaastaga 

1999)
• elektrooniline ankeet www.eok.ee
• tähtaeg 25.märts 2019

Kandideerida saavad:



Integrastiooni SA taotlusvoor 
„Üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriüritused“

• Toetatakse kultuuri- ja sporditegevusi Ida-Virumaal

• Osalejate arv vähemalt 1000

• Projekti tegevused toimuvad Ida-Virumaal

• Üks osapooltest on Ida-Virumaa kohalik organisatsioon

• Abikõlbulik periood 15.04.2019-20.04.2020

• Taotletav summa 10 000-25 000 eurot

• Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada e-kirjana 
aadressile taotlus@integratsioon.ee (märksõna RK19SKY001)

• Tähtaeg 21.03.2019 kl 14:00

• https://www.integratsioon.ee/konkursid



Kultuuriministeeriumi info

Tarvi Pürn

19.03.2019, Tallinn



Riiklik spordistipendium

• 39 spordiorganisatsiooni

• 153 kandidaati: 90 meest ja 63 naist

25.03.2019 komisjoni kohtumine

Tulemused avalikustatakse aprilli I nädal



Tegevustoetuse aruanne

• Tähtaeg on 01.04.2019

• Esitada aadressil min@kul.ee

• Tegevustoetus + spordikohtunike arendamise toetus

• Vorm: https://www.kul.ee/et/toetuse-taotlemise-ja-aruandluse-vormid

• 2 täiendavat arvu:

a) Vabatahtlikele spordikohtunikele makstud hüvitise 
kogusumma
b) Vabatahtlike spordikohtunike arv, kellele on hüvitist
makstud



Arengukavade hetkeolukord
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On olemas Koostamisel Ei ole Info puudub

Maakonna ja linna
spordiliit
Ühendus



Üle-eestilise ulatusega spordi- ja 
kultuuriüritused

• Eesmärk spordi- ja kultuuritegevuste toetamise kaudu 
aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse 
paranemisele Ida-Virumaaga ning mitmekesistada 
spordi- ja kultuurielu 

• Tähtaeg on 21.03.2019 kell 14.00

• Täpsem info: https://integratsioon.ee/ule-eestilise-
ulatusega-spordi-ja-kultuuriuritused



Tänan!



Uudiseid Uudiseid Uudiseid Uudiseid 
anti(dopingu)maailmastanti(dopingu)maailmastanti(dopingu)maailmastanti(dopingu)maailmast

EOK Infotund

19. märts 2019
Henn Vallimäe

EAD juhatuse liige



Dopingu definitsioon…Dopingu definitsioon…Dopingu definitsioon…Dopingu definitsioon…

Doping tähendab Maailma dopinguvastase 
koodeksi artiklites 2.1–2.10 sätestatud ühe või ühe või ühe või ühe või 
enama dopinguvastase reegli rikkumistenama dopinguvastase reegli rikkumistenama dopinguvastase reegli rikkumistenama dopinguvastase reegli rikkumist.

Artikkel 1: Maailma dopinguvastane koodeks



WADA sümpoosion 13.WADA sümpoosion 13.WADA sümpoosion 13.WADA sümpoosion 13.----14.03.1914.03.1914.03.1914.03.19

• WADA koodeks 2015 uueneb alates 2021 

• Keelatud ainete ja võtete nimekiri – igaks aastaks

• Uuenevad standardid:
- Testimine ja uurimine (ISTI)Testimine ja uurimine (ISTI)Testimine ja uurimine (ISTI)Testimine ja uurimine (ISTI)

- Laboratooriumid (ISL)

- TUE (ISTUE)TUE (ISTUE)TUE (ISTUE)TUE (ISTUE)

- Privaatsus ja isikuandmed (ISPPPI)Privaatsus ja isikuandmed (ISPPPI)Privaatsus ja isikuandmed (ISPPPI)Privaatsus ja isikuandmed (ISPPPI)

- Allakirjutanute vastavus (ISCCS)

• Kaks uut standardit – sh koolitusstandard 2021



WADA koodeks 2015WADA koodeks 2015WADA koodeks 2015WADA koodeks 2015

Olümpiakomiteede ülesanded, sh:

20.4.7 nõuda, et kõik selle rahvuslikud spordialaliidud kehtestaksid reeglid, 
mille kohaselt peavad kõik sportlase tugiisikud, kes osalevad rahvusliku 
spordialaliidu või selle liikmesorganisatsiooni poolt lubatud või korraldatud 
võistlusel või tegevuses treeneri, juhendaja, mänedžeri, võistkonna abilise, 
ametniku, meediku või parameedikuna, nimetatud võistlusel või tegevuses 
osalemise eeltingimusena täitma kooskõlas koodeksiga dopinguvastaseid 
reegleid ja austama dopinguvastase organisatsiooni õigust hallata tulemusi; 

20.4.9 peatada osaliselt või täielikult toetuste maksmine oma rahvuslikest 
spordialaliitudest liikmetele või tunnustatud rahvuslikele spordialaliitudele, 
mille tegevus ei vasta koodeksile;  



SA Eesti Antidoping

1) testimine

2) koolitamine

3) rahvusvaheline koostöö

4) sihtasutuse uuenemine (MF, SH, SS)



Testimine

•RTP

•Tellitud testid

•Suunatud testid OOC/IC

•Verepassid



Koolitus

• Materjalide tõlkimine

• Tellitud koolitused – erinevad 
sihtrühmad

• E-platvorm (EAA, FIVB, AdeL,…



Rahvusvaheline koostöö

• UNESCO

• WADA 

• iNADO

• CAHAMA

• TDo



SeefeldSeefeldSeefeldSeefeld 2019201920192019

• FIS

• Austria

• Saksamaa

• Eesti

• EAD



Järgmine infotund 

23. aprill


