
MTÜ Jõusport tunnustab ja järgib dopinguvastaseid reegleid 

 

Spordina selle üldtunnustatud definitsiooni kohaselt käsitletakse füüsilist pingutust nõudvat 

mängulist või võistluslikku kehalist tegevust. Spordi eesmärk on spordiga tegeleja võimete 

proovilepanek. Sport keskendub reeglitel põhinevale, väliselt mõõdetavale ja võrreldavale 

saavutusele. 

Spordi korraldamise üldised organisatsioonilised ja õiguslikud alused, sportlase ja treeneri 

õigused ja kohustused, samuti spordiürituste korraldamise nõuded ning vastutus nõuete 

rikkumise eest on Eesti Vabariigis sätestatud spordiseaduses (SpS)1. 

SpS § 2 kohaselt korraldatakse sporti rahva kehalise ja vaimse vormi, sportliku eluviisi, samuti 

noorte sportliku eneseteostuse eesmärgil ning riigi ja kohalike omavalitsuste kõrval korraldavad 

sporti spordiorganisatsioonid. SpS § 4 punkti 1 kohaselt on spordiorganisatsiooniks ka 

spordiklubi kui eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine. 

MTÜ Jõusport on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille põhikirjaliseks tegevuseks on 

erinevate raskejõustikualade võistluste korraldamine, noortele raskejõustiku spordialade 

tingimuste ja võimaluste loomine. Ühingu eesmärgiks on noorte kaasamine raskejõustiku 

spordialade juurde; täiskasvanute spordi edendamine ja teadlikkuse tõstmine; raskejõustiku 

propageerimine; erinevate raskejõustiku alade (rammumees, klassikaline tõstmine, 

jõutõstmine, sangpommitõstmine jms) tutvustamine. Eelnevast tulenevalt on MTÜ Jõusport 

spordiorganisatsiooniks SpS § 4 punkti 1 mõttes. 

SpS § 11 p 1 kohaselt on sportlane ja treener kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid 

reegleid, mis on sätestatud maailma dopinguvastases koodeksis ja mis on vastu võetud vastavalt 

koodeksile. SpS § 11 p 3 annab spordiorganisatsioonidele õiguse dopinguvastaste toimingute 

tegemiseks töödelda isikuandmeid, sealhulgas isiku terviseandmeid. 

Aastal 2003 ratifitseeris Eesti Vabariigi riigikogu Euroopa Nõukogu dopinguvastase 

konventsiooni2, mille artikli 2 lõike 1 alapunkti c kohaselt käsitletakse „sportlastena“ isikuid, 

kes regulaarselt osalevad organiseeritud spordiüritustel. Maailma dopinguvastase koodeksi 

(The World Anti-Doping Code)3 Lisas 1 toodud sportlase definitsiooni kohaselt on 

dopinguvastasel organisatsioonil õigus kohaldada dopinguvastaseid reegleid ka sportlase 

suhtes, kes ei ole ei rahvusvahelise taseme ega ka riikliku taseme sportlane. Mõiste võimaldab 

igal riiklikul dopinguvastasel organisatsioonil omal äranägemisel laiendada oma 

dopinguvastast programmi nõnda, et see hõlmaks rahvusvahelise või riikliku taseme sportlaste 

kõrval ka madalamal tasemel võistlevaid isikuid või isikuid, kes tegelevad kehakultuuriga, kuid 

ei osale üldse võistlustel. 

Euroopa Nõukogu dopinguvastase konventsiooni artikli 7 lõikes 1 rõhutatakse 

spordiorganisatsioonide olulisust ja panust võtmaks kasutusele kõik nende pädevusse kuuluvad 

meetmed, vältimaks dopingu kasutamist spordis. Artikli 7 lõike 3 punktis c rõhutatakse 

                                                           
1 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019158  
2 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/78753  
3 Kättesaadav: https://antidoping.ee/regulatsioonid/maailma-dopinguvastane-koodeks/; inglise keeles: 
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code  
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spordiorganisatsioonide panust dopinguvastaste kriteeriumite väljatöötamisel ning võistlustest 

osavõtu tingimuste ühtlustamisel. 

Rammumehesport vastab spordi üldtunnustatud mõistele ning MTÜ Jõusport, mille eesmärgiks 

on raskejõustikuspordi arendamine ja edendamine, seisab puhta, dopinguvaba spordi eest, 

seades esikohale sportlaste tervise, aususe ja võrdsuse. MTÜ Jõusport tunnustab ja järgib 

dopinguvastaseid reegleid ning põhimõtteid, pidades oluliseks spordile omaste väärtuste 

säilitamist. 

 


